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A Biblioteca Municipal integra a Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas, tendo 
sido, por isso, criada no âmbito de um processo 
de cooperação entre o Ministério da Cultura e a 
Câmara Municipal, de que resultou a partilha de 
despesas no que respeita a ediicação e aquisição 
de mobiliário, equipamento e fundos. Como con-
trapartida, a Câmara devia assegurar que o serviço 
cumpriria os requisitos inerentes a uma Biblioteca 
Municipal do tipo BM1 (ao serviço de uma popu-
lação até 10.000 habitantes).

No caso de Vila Velha de Ródão, com o acor-
do do então Instituto Português do Livro e das 
Bibliotecas, foram implementadas alterações ao 
modelo estipulado que melhoraram consideravel-
mente o espaço e os serviços. Apresentamos de 
seguida algumas dessas inovações, que distinguem 
positivamente a BMJBM das suas congéneres.

Zona de leitura panorâmica

Prateleira expositora nas estantes

Revistas para empréstimo 
domiciliário

Zona expositora de fotograias

Livraria municipal

Zona de adolescentes

Habitualmente as revistas têm, numa biblioteca, 
um tempo de vida relativamente curto. Com a 
chegada de uma nova edição, a anterior é arru-
mada ou eliminada. Na BMJBM, percebendo-se 
que muitas pessoas não têm disponibilidade para 
vir à biblioteca ler os periódicos, está a dar-se 
uma segunda vida às revistas, oferecendo aos 
leitores mais ocupados, ou com diiculdades de 
deslocação, a possibilidade de requisitarem para 
leitura domiciliária as revistas desatualizadas. Eles 
agradecem!

Aproveitando o facto de toda a biblioteca ter 
uma privilegiada vista sobre o rio Tejo, foi 
criada, com mobiliário adequado, uma zona 
de leitura com a paisagem em fundo, que 
pode ser utilizada para ler, visionar ilmes em 
leitores de DVD portáteis ou, simplesmente, 
conversar.

Numa época em que se valoriza tanto a dimen-
são visual, era importante criar na Biblioteca 
Municipal uma zona de exposição de fotogra-
ias, que, de modo fácil e imediato, proporcio-
nasse aos utilizadores uma visão do seu enri-
quecedor e dinâmico quotidiano. E assim tem 
acontecido!

Não está previsto no modelo de 
bibliotecas públicas de peque-
na dimensão um espaço para 
utilizadores adolescentes. Como 
estes já não gostam de frequen-
tar a zona infantil e muitas vezes 
acabam por perturbar a desejável 
quietude da sala de adultos, foi 
criada na BMJBM uma zona para 
jovens, com computadores, TV 
e vídeo, caixa de BD e expositor 
de livros. 

Com a objetivo de dar visibilidade ao li-
vro, ajudar o leitor a perceber o assunto 
da estante e promover a divulgação de 
novidades, foi criada no topo de cada 
estante uma zona expositora que valori-
za o livro e ajuda o leitor.

Como particamente em todos os municípios, 
também em Vila Velha de Ródão as edições 
municipais são uma forma de estimular a pro-
dução de conhecimento sobre o seu território 
e as suas gentes. Habitualmente são oferecidas 
enquanto são uma novidade e, mais tarde, aca-
bam armazenadas num depósito. No entanto, 
se devidamente apresentadas e disponibilizadas 
para venda a preço de custo, estas publicações 
são muito bem recebidas pelos leitores e visi-
tantes da biblioteca. Trata-se de uma excelente 
forma de estimular o conhecimento acerca do 
concelho e de valorizar os seus autores. 
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A convite da Direção-
-Geral do Livro e das Bi-
bliotecas, foi organizada pela 
Biblioteca Municipal José Bap-
tista Martins a inal distrital do 
Concurso Nacional de Leitura de 
2012, que trouxe a Vila Velha de 
Ródão 110 leitores de escolas do 
3º. ciclo e do ensino secundário 
de todo o distrito. Para a realiza-
ção desta iniciativa do Plano Na-
cional de Leitura, a BMJBM con-
tou com o apoio de instituições, 
como o Agrupamento de Escolas 
de Vila Velha de Ródão, a Fun-
dação EDP, a DGLB, a RBE, as 
Juntas de Freguesia, e ainda das 
empresas sedeadas no concelho. 
Entre estas destacamos a Celtejo, 

que assumiu os encargos com os 
prémios dos vencedores. 

Com a organização desta ini-
ciativa pretendeu-se estimular o 
gosto pela leitura, valorizar o ato 
de ler e o estatuto de leitor, mas 
não foi esquecido o papel dos 
autores, tendo estado presente a 
premiada escritora Hélia Correia, 
autora de uma das obras lidas, 
para conviver com os participan-
tes e participar na entrega dos 
prémios. 

Os concorrentes tiveram a sua 
tarefa facilitada na prova oral, que 

foi conduzida com a segurança 
e o brilhantismo de um apresen-
tador notável como José Nuno 
Martins. Os vencedores foram 
José Alberto Ferreira e Camila 
Gonçalves, da ESNA, que repre-
sentaram muito dignamente o 
distrito na inal nacional.
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No encerramento da cerimónia, 
a Fundação EDP recebeu um enor-
me aplauso na pessoa do seu diretor 
cultural, José Manuel dos Santos, que 
entregou um cheque-oferta de 80€, 
para aquisição de livros, a cada uma 
das escolas participantes. De realçar 
ainda a presença da representante das 
Direção-Geral do Livro e das Biblio-
tecas, Vera Oliveira, que integrou o 
Jurí do concurso e tem prestado um 
acompanhamento atento às dinâmi-
cas da BMJBM.
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No dia 24 de setembro 
de 2010, teve lugar na Biblioteca 
Municipal José Baptista Martins 
o I Encontro de Bibliotecas da 
Beira Interior, numa louvável 
iniciativa do bibliotecário Nuno 
Marçal, e contou com o apoio 
da DGLB, através da sua técnica 
superior, Vera Oliveira. Nele esti-
veram representadas 10 biblio-
tecas públicas desta região, as 
bibliotecas do Instituto Politécni-
co de Castelo Branco e a Bibliote-
ca Municipal de Anadia.

Nesta reunião foi analisado o 
funcionamento das bibliotecas 
presentes, tendo-se chegado à 
conclusão que, na base do bom 

I Encontro de Bibliotecas da Beira Interior

funcionamento de uma bibliote-
ca municipal, estão a liderança de 
uma equipa dinâmica e o apoio do 
poder político. Na ausência destes 
fatores, diicilmente as bibliotecas 
se poderão tornar equipamen-
tos centrais na vida cultural das 
respetivas comunidades. Foram 
igualmente identiicadas, como 
melhorias a introduzir, a entreaju-
da técnica e proissional, a atua-
lização proissional  e o estímulo 
da Direção Geral do Livro e das 
Bibliotecas para o trabalho em 
rede e o fornecimento atempado, 
por parte deste serviço central, de 
informação atualizada e pertinen-
te às Bibliotecas Públicas. 

«Quando tinha os meus 8 anos 
vivia no norte da ilha de Santia-
go, em Assomada (Santa Cata-
rina). E foi aí que me apaixonei 
pela leitura. Tinha aprendido a ler 
recentemente e foi lá que desco-
bri o meu tipo de leitura: gostava 
de livros de quadradinhos, que 
eram muito populares na altura. 
Os livros do Mandrake, o Mundo 
de Aventuras, o Tarzan, o Zor-
ro, o Kalar e outros. O primeiro 
livro que comprei com o meu di-
nheiro foi através da minha mãe. 
Ela deslocou-se para a cidade da 
Praia para fazer as compras da 
mercearia e, então, como eu tinha 
dinheiro, que me tinham ofere-
cido, pedi à mãe que me com-
prasse alguns livros. O primeiro 
foi um livro da coleção Condor 
chamado As aventuras de Kalar. Eu 
e os meus irmãos devorávamos 

aqueles livros todos! Através do 
meu irmão mais velho, que tem 
mais cinco anos que eu, aprendi 
que se trocavam muitos livros. 
Batiam-nos à porta e aparecia um 
menino com uma pilha de livros 
a querer trocar. Fazia-se esta 
partilha porta a porta. Era assim: 
passava-se em revista os livros 
que já se tinham lido ou não -  
«Este conheço, este já li, este já li 
mas gosto tanto que vou reler». 
Os livros deixavam de ter um 
dono certo. Aliás, muitos deles já 
estavam gastos, todos esfarelados 
e riscados, algum outro menino 
mais pequeno teria feito isso. 
Foram experiências interessantes. 
O meu ilho Santiago, que tem 9 
anos, gosta muito desta história. 
É uma experiência ótima. Devia 
incentivar-se este tipo de parti-
lha.»

 

Mito Elias
Artista plástico, 47 anos, natural de Cabo Verde.
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A BMJBM participou na criação do fundo regional, que está disponível, 
para consulta, no site da Rede Cultural da Beira Baixa.

Coleção BMJBM

«Lugares de sociabilização e de 
fomento de todo o tipo de parce-
rias, ou seja, de criação projetos 
coletivos inter pares, bem como 
de construção da cidadania – 
entendida esta enquanto o papel 
e a missão de cada indivíduo na 
comunidade – são as Bibliotecas 
Públicas espaços por excelência 
onde reaprender e reinventar 
a cooperação. Assim sendo, 
não parece possível pensar o 
futuro sem o fortalecimento da 
cooperação vivida e promovida 
pelas Bibliotecas Públicas, na 
comunidade e na região onde se 
inserem. Sobretudo quando os 
recursos, todo o tipo de recursos, 
de que dispomos são limitados e 
escassos, e que foi a cooperação 
(a inteligência, a criatividade e o 
talento incluídos) que nos tornou 
humanos, e tanto quanto a socia-
bilização, faz parte integrante da 
nossa natureza. »

Vera Oliveira
Técnica Superior da Direção- Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas


