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Um dos objetivos programáticos a que o Município de Cuba se propôs, há quatro anos atrás,
foi o de melhorar a articulação entre a Biblioteca Municipal de Cuba e a Rede de Bibliotecas do
Agrupamento de Escolas de Cuba. A constituição da Rede de Bibliotecas do Concelho de
Cuba, em 2010, visou concretizar esse propósito, funcionando como uma parceria estratégica,
onde a articulação de atividades conjuntas contribuiu, grandemente, para a promoção do livro e
da leitura, de diferentes formas, envolvendo uma heterogeneidade de públicos que em muito
enriqueceram as ações desenvolvidas. É desta forma, pragmática, que as parcerias se
efetivam e cumprem o seu fim, da descentralização de atividades, até à realização de eventos
onde o livro assumiu uma importância central, como foi o caso de diversas tertúlias,
publicações de livros, edição do concurso "Faz-te à escrita", sessões de apresentações de
livros, dramatizações de histórias, e a afirmação da Feira do Livro integrada no Vivácuba Livros & Companhia. Muito se trabalhou, mas fizemo-lo sempre com muito gosto. Estou certa
que os resultados obtidos só foram possíveis devido à determinação, empenho e dedicação
das equipas das bibliotecas e dos diversos atores locais. Foi uma honra o reconhecimento
obtido pela DGLAB, que selecionou a Biblioteca Municipal de Cuba para receber a fase distrital
do Concurso Nacional de Leitura e foi, sem surpresas, que a competência da equipa ficou
evidenciada pelos resultados finais desta iniciativa. A apresentação de uma candidatura à
Fundação Calouste Gulbenkian visando a digitalização do espólio de Fialho de Almeida foi
aprovada e a ação concretizada. O equipamento, então adquirido, permitiu cumprir os
princípios de acessibilidade cultural que devem nortear a nossa ação; por isso, podemos hoje
transformar um livro, num audiolivro. O projeto de parceria transnacional Webook é mais um
dos que têm o livro como protagonista, envolvendo os mais jovens em diferentes atividades e
visando aproximar os pais e encarregados de educação da vida escolar dos seus educandos
através da literacia, tendo em vista o seu sucesso escolar. Mais recentemente, a aprovação da
candidatura apresentada ao IEFP, no âmbito do programa CEI Património, permitiu concretizar
um conjunto de ações neste domínio, ao possibilitar a continuidade do tratamento e a
consequente salvaguarda do nosso arquivo documental de interesse histórico. Durante quatro
anos, ininterruptamente, a galeria de exposições da Biblioteca Municipal de Cuba acolheu
diferentes mostras, muitas delas da responsabilidade de técnicos da autarquia, onde a nossa
cultura e as nossas instituições mereceram destaque especial. A noticia de que a Biblioteca do
Agrupamento de Escolas de Cuba foi premiada no âmbito do concurso "Ideias com Mérito" é
mais uma prova da qualidade do trabalho desenvolvido no concelho de Cuba. Muito mais
haverá para fazer, para já fica o meu reconhecimento e o meu agradecimento a todos os que
tornaram possível a concretização deste excelente trabalho em condições tão adversas como
aquelas que vivenciámos.
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