
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

As bibliotecas, de hoje, são muito diferentes das do passado. Claro que podemos ir buscar 

livros para, tranquilamente, os ler em casa. Mas as bibliotecas são muito mais do que isto.  

A nossa biblioteca é um HUB DE INFORMAÇÃO, APRENDIZAGEM, CRIATIVIDADE E DE 

ENCONTRO. 

expandir o ACESSO 

O ano passado foi um excelente ano para a biblioteca: encerrámos com: 36 070 cidadãos 

inscritos na biblioteca como leitores;156 790 empréstimos de documentos, o valor mais alto 

nos últimos anos; devido ao alargamento do horário, no período de exames e a abertura ao 

domingo de manhã, tivemos 117 896 visitas presenciais e 144 729 visitas virtuais, que 

traduzem a massiva utilização dos nossos serviços. 

fomentar OPORTUNIDADES 

Focámo-nos em criar oportunidades de aprendizagem informal pelo que promovemos, no 

contexto do serviço educativo, ações de promoção da leitura, oficinas de arte, de ciência, de 

filosofia, teatro e instalações. 

Destas ações deveremos destacar as comunidades de leitores para jovens; o work in progress 

Shake t(his) pear, com a participação de 35 jovens entre os 16 e os 18 anos que, em estreia 

nacional, apresentaram o seu trabalho, no Imaginarius; ler o mundo com outros olhos, 

destinados a jovens/adultos portadores de deficiência e a ação 140 K: qual a sua memória 

mais feliz?, destinada à população sénior e que culminou na instalação Humanus. 

De forma regular, realizámos, 19 sessões de cinema para 3 199 crianças e famílias e 10 

sessões para 1 522 jovens e adultos. 

Continuámos a programar artes plásticas, com sete exposições onde pontuaram a presença de 

jovens artistas locais. 

construir CONEXÔES 

A biblioteca é a ágora e, como tal, criou condições para construir conexões, à volta de um 

interesse comum, seja numa conferência, num clube de leitura ou num clube de tricot 

ARQUIVO MUNICIPAL 

O ano transato é um marco para o arquivo municipal já que o projeto começou a sua 

materialização com o início da obra, com o tratamento arquivístico de massas documentais 

acumuladas, com a conclusão da modelação de processos de acordo com a série ISO 30300 e 

com a criação, única no país, de índices de pesquisa ao conteúdo de 215 atas de reunião, num 

total de 9187 deliberações. 



 

 


