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A biblioteca municipal, centro de uma rede concelhia de leitura pública, 

prosseguiu, em 2018, o plano estratégico definido para o período 2017-

2021, que, objetivamente, define as atividades para que a biblioteca seja 

um espaço de encontro, do saber fazer, da descoberta, da criatividade.  

Quebrar as barreiras de ACESSO às coleções e serviços, tornou-se um 

objetivo fulcral do planeamento de atividades da biblioteca. As múltiplas 

sugestões dos utilizadores e a perceção de que um equipamento desta 

natureza deve garantir um alargado acesso aos seus serviços, 

nomeadamente, através do seu horário, determinaram que a biblioteca 

abrisse, no período de exames, durante a semana, até às 23,00 h e aos 

domingos, das 9,30 h às 12,30 h. 

Tal traduziu-se numa prestação de serviço realizada em 294,5 dias (288 

em 2017) e de 3 189,5 h (2 537,5 em 2017). 

Este alargamento de horário constituiu um dos fatores do incremento do 

número de visitantes e, naturalmente, do número de empréstimos. 

Na base deste crescimento, está, também, o facto de a biblioteca ter um 

fundo documental permanentemente atualizado, a qualificação dos 

serviços de proximidade através dos polos, do bibliobus e das relações 

com os seus naturais interlocutores no território. 
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Por último, não poderíamos deixar de sublinhar um momento relevante 

da atividade da biblioteca, isto é, a inauguração da Biblioteca Padre 

Domingos Moreira.  

Nascido em 1933, em Romariz, Padre Domingos Azevedo Moreira 

viveu de uma forma humilde, dedicando toda a sua vida aos seus 

paroquianos, família e ao estudo, buscando, permanentemente, o 

conhecimento. 

Homem de elevada inteligência e cultura, com profundos conhecimentos 

das línguas clássicas e modernas, de história, de linguística, de filosofia 

e de teologia, legou-nos uma vasta obra, de elevado valor científico, que 

lhe valeu o reconhecimento nacional e internacional. 

Detentor de uma expressiva biblioteca, decidiu, altruisticamente, partilhá-

la com a sua comunidade, através de doação, por testamento, ao 

Município. 

A 27 de outubro, a Câmara Municipal materializou o desejo do Padre 

Domingos A. Moreira, com a inauguração da sua biblioteca, em Pigeiros, 

constituída por cerca de 20 000 documentos, que constituem o fundo 

geral e com o depósito, na biblioteca municipal, da sua biblioteca 

especial constituída por 42 fac-simile, de elevado valor e beleza e pelos 

seus estudos e obra editada. 
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A biblioteca pública é um espaço de aprendizagem, formal e informal, 

pelo que, deve desenvolver ações que traduzam esta sua missão que 

deve ser concretizada dentro e fora de portas. 

Neste contexto, a biblioteca disponibiliza, no seu espaço e catálogo 

online, a informação organizada, de acordo com os perfis de interesses 

dos seus utilizadores e um serviço de referência, presencial e virtual, 

que, de forma personalizada, responde às questões associadas à 

aprendizagem. 

Naturalmente, a biblioteca assume a leitura como sendo um instrumento 

insubstituível para a formação do leitor, que aumenta o seu gosto 

estético e desenvolve a sua capacidade literácita. Neste contexto, 

desenvolveu múltiplas atividades de promoção de leitura, para diferentes 

grupos etários, procurando garantir que um maior número de pessoas a 

ela tenha acesso. 

Das atividades desenvolvidas, merece-nos especial menção o clube de 

leitura, que se reúne, periodicamente, na biblioteca e as comunidades de 

leitores para jovens “tu já leste hoje?”, desenvolvidas, com regularidade, 

na Escola Secundária de Fiães e Escola EB2.3 da Corga de Lobão. 
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Fomentar o acesso a todas as manifestações culturais, constitui uma 

outra missão da biblioteca que nos induziu a diversificação da tipologia 

de ações, de forma a que o público, de diferentes perfis, tenha 

diversificadas oportunidades de fruição estética. 

Sublinhamos e o enfoque na criação de oportunidades para artistas 

locais exporem os seus trabalhos e os jovens experienciarem atividades 

criativas. 

Das ações promovidas destacamos: 

- as seis exposições de artes plásticas, a saber, de Fábio Araújo, Pascal 

Bost, Pedro Figueiredo, Débora Pax, Alexandra de Pinho e, no contexto 

da V Capital do Eixo Atlântico, a XII Bienal de Pintura; 

- o projeto multidisciplinar de introdução às regras fundamentais do jogo 

dramático, baseada no livro “Os livros que devoraram o meu pai, de 

Afonso Cruz, orientado pela Dra’mat, que contou com participação de 15 

jovens, com mais de 16 anos, que, ao longo de 20 sessões, se reuniram 

para prepararem, integralmente, a apresentação do espetáculo “o meu 

pai é feito de livros”; 

- a ação “contos ao vento”, da Sofia Paulino, constituída por uma 

exposição de ilustração e desenho de texto e de oficinas, dirigidas a 

público infantil e sénior; 

- as sessões de filosofia, “filocontos: histórias para pensar” coordenadas 

por Tomás Magalhães Carneiro, do Clube Filosófico do Porto, dirigidas a 

crianças dos 7 aos 14 anos; 

- as sessões, regulares, de cinema para crianças, famílias e adultos; 

- espetáculos de música para bebés, teatro para a infância, grupos 

especiais e séniores, etc. 
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Promover o encontro de pessoas com pessoas, a relação com os 

agentes locais, coletivos e individuais é um dos objetivos do plano 

estratégico. 

Neste contexto, a biblioteca promoveu 11 atividades, direcionadas a 

adultos, em que participaram 398 pessoas e acolheu, para além das 

municipais, 20 atividades promovidas por entidades externas. 

Reforçando os serviços de proximidade, o bibliobus continuou a realizar 

as suas visitas semanais às IPSS, disponibilizando documentos e 

histórias. 

E, com uma profunda conexão e cumplicidade a biblioteca, através do 

SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares - ajudou a consolidar 

a Rede de Bibliotecas Escolares, gerindo o seu catálogo online, o seu 

portal, partilhando conhecimentos técnicos e disponibilizando programas 

de promoção e leitura. 
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Certificada desde 2006, de acordo com o normativo ISO NP EN 

9001:2015, a biblioteca implementou o seu plano de auditorias, nas 

quais não se constatou Não Conformidades.   

O compromisso da biblioteca com os padrões de qualidade, estão 

evidenciados na avaliação feita por todos os utilizadores e nos relatórios 

das auditorias, disponíveis no seu sítio.  

Escreve, uma leitora identificada, depois de responder ao inquérito anual 

de avaliação de satisfação dos utilizadores: 

“Reitero a avaliação que fiz a esta biblioteca. Elogio a prestabilidade e 

sempre pronta disponibilidade dos recursos humanos que, com simpatia, 

estão sempre prontos a colaborar; o acervo que é numeroso, diverso e 

atualizado; o espaço que é iluminado, acolhedor; o bar que aquece o 

corpo e a alma… 

Classificaria esta biblioteca com seis estrelas pelo verdadeiro serviço 

público que presta. 

Um exemplo a seguir. 

Bem hajam!” 
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Expandir o acesso e preservar a memória organizacional, implica uma 

organização sistémica e sistemática da documentação, produzida pela 

organização, constituindo um repositório acessível e disponível on-line, 

em tempo útil, onde e quando o cidadão necessitar. 

A criação de uma base de dados que funcionará como instrumento de 

referência e acesso à informação de arquivo foi, ao longo deste ano, 

uma das áreas de intervenção deste serviço que se dedicou ao 

desenvolvimento das componentes técnicas de organização, descrição 

e indexação de documentos com especial incidência na série 

documental Atas das Reuniões de Câmara Municipal tendo sido 

descritos 5 livro de atas do ano de 1980, ao nível das deliberações 

tomadas em cada reunião. 

Atividades como design gráfico e especificações técnicas para 

desenvolvimento da página web do arquivo e procedimento concursal de 

organização e avaliação de massas documentais acumuladas, elaborados 

durante este ano, apesar de não consubstanciáveis irão permitir, a curto 

prazo, consolidar o sistema de informação do arquivo e a sua 

disseminação. 
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Durante o ano de 2018, grande parte da atividade deste serviço foi 

dedicada à criação do SIGIM - Sistema Integrado de Gestão de 

Informação Municipal, tendo em conta o referencial normativo da série 

ISO 30300 e 30301 - Informação e documentação: sistemas de gestão 

para documentos de arquivo. Para otimizar o processo de gestão do 

SIGIM e qualificar o serviço de arquivo foram:  

 concebidos, analisados e modelados 8 processos dos 12 

identificados; 

 elaborados manuais de gestão, de funções de procedimentos e 

3 instruções de serviço; 

 criadas 24 modelos de suporte à informação mantida e/ou retida 

para a gestão, controlo e monitorização do SIGIM. 

O lançamento do concurso público para reabilitação e ampliação de 

edifício destinado ao Arquivo Municipal, no final do ano, materializou o 

ensejo de criar um espaço próprio que assegure, de forma integrada, a 

gestão da informação em todo o seu ciclo de vida e garanta, às gerações 

presentes e futuras, condições de preservação e acesso à informação 

pública produzida. 
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Com o objetivo de criar laços identitários com o arquivo municipal, 

através da divulgação de património documental, foram efetuadas, 

durante este ano, duas visitas orientadas para dar a conhecer o acervo 

histórico do Município: uma aberta ao público em geral, no âmbito da 

iniciativa “Portas Abertas 2018 - acesso à cultura“; a outra para a 

comunidade escolar, no contexto da atividade “Á descoberta do foral”. 

Na prossecução do objetivo de implementar um novo plano de 

classificação, como instrumento organizador da informação produzida, 

foi realizada uma ação de formação sobre “plano de classificação para a 

administração local”, que capacitou alguns profissionais municipais, para 

o exercício dessa função. 

Com a convicção de que ao simplificar uma tarefa, garantimos que 

alguém realizará a sua, de forma mais ágil, o arquivo municipal 

respondeu, com o envio de informação em suporte digital, em média, no 

prazo de 1 dia útil. 
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