
Esta foi uma atividade diferente. O convite para o “Chá das leituras 

digitais”, atividade integrada na Semana Sénior do Concelho, foi acolhido por 

cerca de 25 séniores que, durante a tarde do dia 10 de dezembro, se dirigiram 

à biblioteca escolar Fernando Namora para ouvirem falar de leituras digitais!  

Uma temática estranha aos ouvidos de quem não está habituado a falar 

destas coisas, mas que ficou deliciado por ficar a conhecer melhor o mundo 

em que os jovens de hoje se movimentam, por mexer e experimentar os 

tablets e os e-readers da nossa biblioteca, adquiridos com a verba atribuída ao nosso projeto Ler+ Jovem, “VENI, LEGI, 

VICI – já os romanos o sabiam”. 

 

A professora bibliotecária Ana Rita Amorim preparou uma pequena 

apresentação sobre “O que são e-books?”, tendo mostrado os dispositivos 

móveis, e explicadas as suas vantagens e desvantagens. 

Os alunos que integram o projeto foram fazendo pequenas leituras de 

contos e poemas de Natal de autores portugueses, enquanto íamos bebendo 

um chá bem quentinho e nos deliciávamos com alguns bolinhos e broinhas 

caseiras. 

A Catarina Rodrigues e a Maria Miguel Simões ainda nos presentearam com um pequeno trabalho de recolha de 

expressões intitulado “Como nós falamos” explicando, a todos os presentes, o que significam algumas palavras 

utilizadas pelos jovens desta era digital! 

Procurámos, com esta atividade, cumprir com dois dos objetivos do nosso projeto: “Melhorar as competências 

leitoras e de literacia tecnológica, digital e de informação dos intervenientes” e “Reaproximar gerações, 

desenvolvendo igualmente uma consciência cívica ativa nos estudantes e de trabalho colaborativo na promoção da 

leitura e do legado patrimonial da comunidade em que se inserem.” 

Gostaríamos muito de agradecer aos utentes do Centro de Dia da Stª Casa da Misericórdia, às utentes da Casa de 

Saúde Rainha Santa Isabel das Irmãs Hospitaleiras, ao grupo das Lérias & Companhia da Biblioteca Municipal, e de 

todos os Jovens Séniores que nos presentearam com a sua presença nesta tarde bem quentinha recheada de afeto e 

muitas leituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



No dia 11 de dezembro passámos uma manhã muito 

animada! Fomos visitar alguns Centros de Dia da Stª Casa 

da Misericórdia de Condeixa (Vila Seca, Condeixa-a-Velha 

e Anobra) onde procurámos animar os seus utentes, 

através da leitura de poemas e canções de natal, levando-

lhes calor e alegria. A atividade intitulada 

“Envelhecimento com + Afeto” foi dinamizada pelos 

alunos do projeto Ler+ Jovem, e integrada na Semana 

Sénior do Conselho, com o apoio do CLDS+. 

Procurámos, com esta atividade, cumprir com dois 

dos objetivos do nosso projeto: “Melhorar as competências leitoras dos nossos alunos” e “Reaproximar gerações, 

desenvolvendo igualmente uma consciência cívica ativa nos estudantes e de trabalho colaborativo na promoção da 

leitura e do legado patrimonial da comunidade em que se inserem.” 

No final despedimo-nos com os desejos de um bom natal, oferecendo a todos os séniores um pequeno postal de 

Natal, muitos beijos, abraços, alegria e boa disposição. 

 


