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MAXIMINOS
| Libânia Pereira | 

Patronato de Maximinos, Colé-
gio São Caetano, Agrupamento
de Escolas de Maximinos e As-
sociação Maconde, foram estas
as quatro instituições que no dia
de ontem receberam a visita do
escritor Pedro Seromenho e do
director do jornal ‘Correio do
Minho’, Paulo Monteiro, os
quais se juntaram para numa
acção solidária oferecerem 20 li-
vros a cada uma destas casas.
Ao todo foram entregues 80 li-

vros da editora ‘Paleta de Le-
tras’ que deixaram os mais no-
vos radiantes e as diferentes
instituições maximinenses agra-
decidas.

A acção de distribuição come-
çou no Patronato de Maximinos,
onde os hábitos de leitura são
trabalhados ao longo de todo o
ano. “Aqui trabalhamos bastante
a leitura, as histórias, os contos
tradicionais e infantis porque
acreditamos que através deles
conseguimos também fazer com
que as nossas crianças desenvol-
vam a sua linguagem e criativi-
dade”, contou a educadora Ana
Pires, coordenadora do Patrona-
to de Maximinos. 
Esta responsável mostrou-se

muito satisfeita com a iniciativa
e reconheceu “tudo o que nos
vão oferecendo é bem-vindo,
mas nesta altura, na época nata-
lícia, o sentimento é diferente e
ainda mais forte”.

Também no Colégio São Cae-
tano, o presente foi recebido
com entusiasmo, tendo sido en-
carado como mais um incentivo
para reforçar os hábitos de leitu-
ra. “Os livros sempre ajudam as
crianças a ganharem gosto pela
leitura e a reflectirem sobre as
mensagens transmitidas em cada
obra. Noto que os hábitos de lei-
tura se têm vindo a perder entre
os jovens. Hoje eles preferem
recorrer à internet. Mesmo para
realizar pesquisas eles recorrem
à internet e não às tradicionais
enciclopédias. Esta oferta é mais
um contributo no sentido de re-
forçar o gosto pela leitura”, con-
siderou o irmão César Martin do
Colégio São Caetano. 
A próxima paragem foi no

Agrupamento de Escolas de Ma-
ximinos. Aqui, Pedro Serome-
nho e Paulo Monteiro foram re-
cebidos pela professora Maria
João Faria, membro da direcção,
a qual agradeceu pela oferta sa-
lientando que “os livros são fun-
damentais para o desenvolvi-
mento das crianças a nível
criativo, da oralidade e da escri-
ta. Este material é uma mais-va-
lia para as bibliotecas, já que va-
mos tentar distribuir pelas
diversas bibliotecas do agrupa-
mento para que os meninos pos-
sam usufruir destas histórias”.
Maria João Faria lembrou que

o agrupamento já recebeu ante-
riormente a visita do escritor e
aproveitou a ocasião para fazer
um novo convite a Pedro Sero-

menho para que promova mais
uma sessão de leitura no agrupa-
mento.
Por último, foram entregues

mais 20 livros na Associação
Maconde. Nesta instituição, que
actualmente recebe cerca de 200
crianças, os livros estão sempre
presentes. “Esta é uma iniciativa
importante e boa para a institui-
ção. No Natal, geralmente, da-
mos um livro como prenda aos
meninos, além de incentivarmos
os hábitos de leitura ao longo do
ano. No entanto, nota-se que as
crianças do ATL já não gostam
de ler, eles preferem a televisão
e os videojogos. Assim, estas
ofertas vêm também ajudar a
combater essa tendência”, disse
educadora Eduarda Abranches.

Instituições recebem livros infantis
OITENTA LIVROS INFANTIS foram entregues, ontem, em quatro instituições maximinenses no âmbito de uma acção solidária
promovida pelo escritor e ilustrador Pedro Seromenho em parceria com o ‘Correio do Minho’.
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Paulo Monteiro e Pedro Seromenho ofereceram livros aos meninos do Patronato de Maximinos
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Crianças mostraram-se entusiasmadas

ROSA SANTOS
O Colégio São Caetano foi uma das instituições contempladas

ROSA SANTOS
Paulo Monteiro, Maria João Faria e Pedro Seromenho no Agrupamento de Escolas de Maximinos


