
PROGRAMA  
 
Encontro no Dia Mundial das Bibliotecas  
Hábitos de Leitura: estratégias e projetos 
1 e 2 de julho 2022  
Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada - auditório 
 
A pandemia veio perturbar o funcionamento do setor cultural e alterar uma série de práticas de 
promoção da leitura que se refletem igualmente na crescente dependência da Internet, seja por 
parte dos indivíduos, seja por parte das instituições. O Encontro em apreço propõe a partilha de 
experiências e projetos de promoção da leitura, desenvolvidos ou em fase de implementação. A 
partir de atividades levadas a cabo noutros territórios, e das pontes que dali se 
estabelecem, propõe-se criar um espaço de reflexão e debate sobre os hábitos de leitura.  
 
1 de julho | sexta-feira  
 
Abertura – 9h30 
Painel I - Experiências em confinamento 
 

• Projetos das Astúrias - Espanha - Cristina Jerez e Manuela Busto Fidalgo | Diretoras da 
Biblioteca de Pravia e da Biblioteca de Castropol. 

• Marinheiros da Esperança – Rosa Serdio Gonzales| poeta e mediadora de leitura em 
Espanha 
Moderadora: Iva Matos Cogumbreiro | Diretora da BPARPD. 
Debate 
 
Pausa para café 

 
• Da net à Escola -  Helena Sanhudo | mediadora de leitura 
• A vida do livro: celebrar o dia mundial do livro em confinamento -  Iva Matos 

Cogumbreiro| Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada 
• A leitura fora de Portas: projetos nas Pediatrias do Hospitais -  Carla Félix | educadora 

e mediadora de leitura. 
Moderador: Carlos Cruz | Diretor da BPARJJG. 
Debate 
 

Painel II – Estratégias e projetos – 14h30m 
 

• Projeto de A-Z: ler melhor saber mais – Marcelo Pinheiro | Coordenador do projeto 
• Plano Regional de Leitura – Lúcia Santos |DREAE 

Moderadora: Iva Matos Cogumbreiro | Diretora da BPARPD. 
Debate  

               
Encerramento  
 

Dia 2 julho – sábado - atividade 
 
10h30 - Sessão de leitura e poesia em espaço aberto - Carla Felix e Ana Sanhudo 
Rabo de Peixe dos pequeninos  


