
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE  
RECEBE MAIS DE UMA CENTENA  
DE NOVAS OBRAS DE LEITURA  

Projeto de Apoio Às Livrarias disponibiliza novas publicações 
infantojuvenis e monografias direcionadas a adultos. 

 

A Biblioteca Municipal de Mangualde, integrada na 
Rede Nacional de Leitura Pública (RNBP), recebeu 
recentemente um conjunto de publicações, no 
âmbito do Projeto de Apoio às Livrarias 
desenvolvido pela DGLAB (Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e Bibliotecas). A iniciativa visa atenuar 
os efeitos da pandemia, atualizar as coleções de 
livros das bibliotecas integradas na RNBP e, ainda, 
salvaguardar o mercado editorial e livreiro. 
 
Perante a conjuntura particularmente difícil, 
resultante da situação pandémica que tem sido 
vivida, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
Bibliotecas desenvolveu, no ano de 2021, duas 
linhas de apoio destinadas ao setor do livro. Uma 
iniciativa que pretende atenuar os efeitos da 
pandemia e, ao mesmo tempo, estimular e 
fomentar as diversas atividades ligadas à cadeia do 
livro, através do estímulo à circulação de obras, 
para a atualização das coleções das bibliotecas da 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) e para 
salvaguardar o mercado editorial e livreiro em 
Portugal. 
 
Neste âmbito, a Biblioteca Municipal de Mangualde recebeu um conjunto de publicações que se encontram já 
disponíveis ao público quer para consulta local, quer para empréstimo domiciliário. Apesar do conjunto abranger 
publicações para o fundo adulto e infantojuvenil, a escolha recaiu em obras direcionadas a crianças e jovens, onde 
se sentia grande necessidade de atualização. No total deram entrada na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, 
117 obras infantojuvenis e 52 monografias que constituem fundo adulto. 
 
A atualização da coleção da Biblioteca Municipal com obras atuais é uma preocupação do Município de 
Mangualde, uma vez que permite à população ter acesso gratuito a novidades editoriais, desenvolvendo assim os 
seus níveis de leitura e literacia da informação. 
 
 
Mangualde, 15 de fevereiro de 2022. 
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