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Visita à Biblioteca Municipal de Vagos integrada na 
I Conferência Internacional [Re]Pensar a Biblioteca Pública 

 
 
A Biblioteca Municipal de Vagos recebe, amanhã, dia 3 de março de 2016, pelas 16h30, a 
visita de responsáveis de entidades públicas, de profissionais de bibliotecas e de represen-
tantes de organizações internacionais, âmbito da I Conferência Internacional [Re]Pensar a 
Biblioteca Pública. 
 
Esta visita está integrada no primeiro dia do programa da I Conferência Internacional 
[Re]Pensar a Biblioteca Pública, que se realiza em Anadia nos dias 3 e 4 de março de 2016.  
 
A presente conferência, promovida pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro,  visa a reflexão sobre o futuro das bibliotecas públicas e as oportunida-
des dele decorrentes. A abordagem do tema, nas suas diversas vertentes, está a cargo de 
responsáveis de entidades públicas, de profissionais de bibliotecas e de representantes de 
organizações internacionais.  
 
A conferência conta com a participação de Jennefer Nicholson, da IFLA – International Fede-
ration of Library Associations and Institutions, de Marci Merola, da ALA – American Library 
Association, e de Annette Kelly, da agência irlandesa Libraries Development, bem como do 
Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, da Presidente da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional do Centro, do Secretário Executivo da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), e ainda de Maria Beatriz Marques, da Universida-
de de Coimbra, e de Sílvia Cardoso, vencedora do Prémio Raúl Proença 2014. 
  
A Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) surgiu no 
contexto da missão da CIRA, que prevê a coordenação de projetos e de serviços partilhados e 
o exercício regional de competências descentralizadas. É hoje uma referência nacional e as-
senta o desenvolvimento do seu trabalho na colaboração entre as Bibliotecas Municipais de 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, 
Ovar, Sever do Vouga e Vagos, respeitando a individualidade de cada uma das unidades or-
gânicas que o compõem e criado com o intuito de prestar um melhor serviço público a todos 
os cidadãos, sobretudo aos que residam, trabalhem ou estudem na Região de Aveiro. 
  
Em anexo, o programa da I Conferência Internacional [Re]Pensar a Biblioteca Pública. 


