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Prefácio 
 

A elaboração deste relatório tem como base a evidência e a rápida da 

estatística, fundo e actividades da Biblioteca da Batalha, Biblioteca Itinerante 

e Biblioteca de São Mamede, doravante identificadas como BB, BI e BSM, 

respectivamente. 

A apresentação destas informações será feita através de uma abordagem 

anual para cada serviço. Apresentando, no entanto, dados mensais em 

algumas situações. Os dados apresentados são relativos ao fundo documental 

(empréstimos e aumento), público e actividades desenvolvidas.  

Ao longo do relatório verifica-se um decréscimo nas requisições em geral, 

contudo, não podemos dizer que esses números sejam um mau resultado, pois 

os valores que efectivamente baixaram referem-se ao material não-livro, 

correspondendo a DVD’s, vídeos, revistas, Cd’s áudio e multimédia. Por outro 

lado as requisições por secção (classe/ adulto/ infanto-juvenil) dos serviços 

mantiveram-se, ou em alguns casos, acabaram por subir. 

Este aumento deve-se, em muito, à continuidade e actualização do reforço 

documental mensal, bem como às actividades desenvolvidas pelos serviços. 
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Biblioteca da Batalha 
 

EMPRÉSTIMOS 

A Biblioteca da Batalha (BB) no decorrer do ano de 2010, teve um movimento 

total de 9.937 documentos, ainda assim sofreu, como já foi referenciado, um 

decréscimo nas requisições, tal como se pode verificar pelo gráfico que se 

segue. 

 

No entanto, verifica-se que somente algumas classes na secção de adulto 

tiveram menos requisições, nomeadamente as classes 3 (Ciências sociais), 5 

(Ciências puras), 6 (Ciências aplicadas), 7 (Artes) e 9 (História e geografia), 

mas com divergências de valores não muito significativos, sendo a diferença 

mais alta de 137 documentos, relativamente ao ano transacto. 

Onde se verifica uma quebra mais acentuada, é de facto, nas requisições de 

material não-livro, onde a diferença de 2009 para 2010 é de 977 documentos, 

essencialmente em DVD’s e vídeos. 

A BB verifica no ano de 2010 uma média de 829 requisições mensais sejam 

cerca de 7 documentos por hora. 

Ambição 

Pretende-se colmatar este decréscimo quer a nível das classes de adultos, 

quer do material não-livro com uma nova gestão de compras mensais, 

privilegiando em alguns meses a compra de novos DVD’s, não recorrendo 

somente às colecções ofertadas pelas publicações periódicas. 

Uma outra forma de poder ter uma informação mais completa sobre o nosso 
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fundo documental, é rever e/ou indexar todas as obras, essencialmente nas 

áreas que não a literatura, embora algumas classes já estejam indexadas. Este 

trabalho permite identificar os assuntos existentes nas obras mais facilmente, 

permitindo uma resposta aos utilizadores mais segura e mais rápida. 

 

PÚBLICO 

Durante o ano de 2010 a BB recebeu a visita de 13,414 pessoas, sendo que 

destas 4,805 efectuaram requisições, deste valor 899 requisitaram pelo menos 

uma vez durante todo o ano. 

A disparidade entre entradas e utilizadores de empréstimo, deve-se em muito, 

à utilização do espaço da BB, para uso exclusivo dos postos de internet. 

Foram inscritos 248 novos leitores, essencialmente do grupo D (24-64 anos), seja 

trata-se de um público adulto com necessidades informativas definidas. 

 

 

 

 

 

Ambição 

Incentivar o público que vem utilizara Internet, a explorar e conhecer o que a 

BB tem para oferecer.   

Relativamente ao espaço Internet, considerando as reclamações dos 

utilizadores, ambicionamos a actualização do equipamento existente 

 

FUNDO DOCUMENTAL 

O fundo documental da BB cresceu com mais 1,803 documentos, que 

entraram na BB através de compra, oferta e permutas. 

Verifica-se um aumento generalizado por todas as classes, com maior 

incidência na classe 8 e 9, seja literatura, muitas vezes por sugestão de leitores, 

e História e geografia, por permutas efectuadas com os Municípios, 
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respectivamente. 

 

Ambição  

Pretende-se o aumento generalizado de todas as classes, dando primazia ao 

reforço de material-não livro, nomeada DVD’s, multimédia e Cd’s áudio. 

 

ACTIVIDADES 

Ao longo do ano, a BB desenvolveu várias actividades para todos os tipos de 

público, dos mais pequeninos a adultos. 

Salienta-se a concretização da Hora do Conto aos Sábados que em muito 

contribuiu para o aumento das requisições do material infanto-juvenil, subindo 

cerca de 200 documentos, relativamente ao ano transacto. 

Apresenta-se agora de uma forma mensal as actividades desenvolvidas pela 

BB. 

Janeiro 

Início do serviço do BaúLetras pelas escolas e Jardins-de-infância do Concelho 

da Batalha. 

 

Fevereiro 

 Hora do Conto - Sábados 

Com uma periodicidade bimensal, uma actividade que tem deliciado miúdos 

e graúdos. Limitado a 15 inscrições para salvaguardar o bom funcionamento e 

a atenção necessária quer ao moderador quer aos intervenientes. 

Iniciou a 13 de Fevereiro, tendo sido 

interrompida nos meses de Julho e 

Agosto e retomado em 18 de Setembro. 

 

 Hora do Conto – Escolas e 

Jardins-de-infância do Concelho 

 Também com início em Fevereiro 

recomeçou a leitura de histórias 

às Escolas e Jardins-de-infância 

do Concelho, permitindo às crianças um contacto mais próximo com o 
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livro e a leitura, bem como com a própria Biblioteca Municipal. 

 

Março 

 Exposição de documentos – Dia do Pai 

Exposição temática relativa ao Dia do Pai. 

 

 

Abril 

 Concurso “Leitura de imagens” 

A Biblioteca da Batalha, no 

âmbito das actividades 

planeadas com grupo de 

trabalho da Rede Bibliotecas 

escolares, levou a efeito um 

concurso intitulado “Leitura de 

imagens”.  

O concurso foi remetido para os 

alunos do 2º e 3º ciclo. Consistiu 

na exposição de fotografias 

resultantes da maratona 

fotográfica, nas três bibliotecas 

envolvidas e tinha como objectivo a elaboração de um texto descritivo da 

imagem observada 

 

 Festa do Livro em Saldo 

A Biblioteca da Batalha promoveu 

a IIª edição da Festa dos Livros em 

Saldo. Esta iniciativa teve lugar nos 

dias 10 e 11 de Abril na Praça 

Mouzinho de Albuquerque. Aliar a 

qualidade dos livros à prática de 

preços vantajosos para satisfazer o 

público e os livreiros presentes, 

constitui o principal objectivo desta 

acção, que traz cada vez mais 
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público. 

As obras a disponibilizar para venda devem são seleccionadas pela sua 

actualidade, bom estado de apresentação e sobretudo, a um preço bastante 

acessível. 

 Semana de Comemoração do Dia Mundial do Livro 

Em Abril a BB costuma comemorar o Dia Mundial do Livro (23 de Abril). 

Esta comemoração passa por abertura da BB das 11h às 22h. Durante 

essa semana, a Biblioteca realizou actividades (Hora do Conto, Teatro), 

para atrair o público ao seu espaço, possibilitando a presença 

daqueles, que por condicionantes dos horários laborais não nos podem 

visitar. 

Em parceria com a Escola 

Secundária da Batalha, foi 

desenvolvida a actividade “Os 

leitores têm a palavra”, onde 

foi estimulada a partilha de 

cada aluno no mundo dos 

livros e da leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciativa LivroPonto 

Na sequência da Comemoração do dia Mundial do Livro, a DGLB lançou o 

desafio a várias Bibliotecas para que os seus leitores ofertassem livros, de 

modo a que depois pudessem ser entregues a instituições de solidariedade 

social, ajudando a combater a pobreza e exclusão social. Neste sentido, a 

BB decidiu contribuir e partilhar com o Agrupamento de escolas da Batalha 

e Escola Secundária da Batalha. A campanha foi intitulada de 
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“LivroPonto”, estimulando a ideia de reciclagem funcional para o livro. 

  

 

Maio 

 FIABA 

Com presença assídua a BB voltou a participar na XX edição da Fiaba (Feira 

de Gastronomia e Artesanato da Batalha). Foi desenvolvido um concurso, a 

promoção passava por quem se inscrevesse como leitor da BB, durante o 

período da FIABA, ficava habilitado a um Cheque-livro no valor de €20. Este 

era dedutível na 9ª edição da Feira do Livro e do Jogo. 
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JUNHO 

 IX Feira do Livro e do Jogo 

Actualmente, na sua nona edição, é uma feira que cada vez mais se salienta 

pela sua diversidade de editoras nacionais, bem como com a presença de 

jogos lúdicos e educativos. 

Aliado à qualidade das editoras presentes, junta-se um leque diversificado de 

espectáculos culturais no decorrer da feira. 

Durante o dia, e para a Escolas e Jardins-de-Infância do Concelho foi 

dinamizada uma Hora do Conto para as crianças, antes de se poderem dirigir 

para os espaço da Feira do Livro de modo a 

poderem trocar o seu Cheque-livro, ofertado 

pela Autarquia a cada aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

 Hora do Conto 

Retoma da actividade bimensal da hora do conto aos sábados, com a 

continuação da leitura da história/conto seguida da oficina. Segundo a 

opinião dos pais/encarregados de educação, que contribuíram com o 

preenchimento dos questionários da actividade, consideram muito boa 

a iniciativa. 
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OUTUBRO 

 Exposição Letras e Cores 

Exposição temática, relativa à Implantação da República Portuguesa, 

gentilmente cedida pela DGLB (Direcção Geral do Livro e das 

Bibliotecas). Decorreu durante todo o mês de Outubro, na recepção e 

sala de adultos da Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferência sobre as Redes Sociais 

Discutir o tema das Redes Sociais ao 

serviço das Bibliotecas e da leitura 

constituiu o grande objectivo da 

Conferência “AS REDES SOCIAIS E AS 

BIBLIOTECAS: NOVOS PARADIGMAS, 

NOVOS LEITORES?” que se realizou a 22 de 

Outubro, no Auditório Municipal da 

Batalha.  

O tema, que se revestiu de grande 

actualidade, tem motivado da parte de 

inúmeros especialistas diferentes pareceres, 

com distintos argumentos e múltiplas 

sustentações. 

Com cerca de 160 inscrições de Norte a Sul 

do país, foi uma iniciativa com muito bom 

feedback, por parte de todos os 

participantes. Tal foi o seu impacto que prevê-se a publicação das 

comunicações nos cadernos BAD. 
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NOVEMBRO 

 Acção de formação “Não se nasce Leitor” por Dr. Rui Veloso 

Através de uma candidatura foi cedida esta acção de formação 

itinerante, com o apoio do Ministério da Cultura e da DGLB. 

Os participantes, cerca de 25, mostraram-se bastante satisfeitos com a 

acção, solicitando mais formações semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposição de marcadores de Leitura 

Esteve patente na Biblioteca, de 22 

Dezembro a 6 de Janeiro’11, uma mostra 

de cerca de 300 marcadores de livros de 

diversas temáticas e géneros, desde 

literatura infantil/juvenil a literatura de 
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adultos, poesia, teatro, arte culinária, etc. Com os mais variados tipos de 

materiais como a seda, a fibra o metal ou a madeira.  

Uma exposição que é representativa da leitura na sociedade como 

fenómeno universal, cedida temporariamente pela Dr.ª Guida Bruno, 

Bibliotecária do Museu Nacional do Teatro de Lisboa  

 

 “Construção de Marcadores de Leitura” 

A Biblioteca Municipal, em 

colaboração com as Bibliotecas do 

Agrupamento de Escolas da Batalha, 

levou a efeito, de 18 de Novembro a 

10 de Dezembro, a iniciativa 

“Construção de Marcadores de 

Leitura alusivos ao Natal”.  

Convidaram-se os leitores das Bibliotecas, alunos do Concelho da Batalha 

matriculados nos seguintes níveis de ensino: Jardim-de-infância e 1º ciclo 

do Ensino Básico, a escrever uma Mensagem, um Poema ou um 

Pensamento sobre o Natal e a elaborar um Marcador de Livro alusivo à 

época Natalícia.  

 

 A Arte de Escrever -Livros com Arte  

A Biblioteca Municipal, em colaboração 

com as Bibliotecas do Agrupamento de 

Escolas da Batalha, levou a efeito, de 15 

de Novembro a 15 de Dezembro, a 

iniciativa “A Arte de Escrever Livros com 

Arte”, convidando os leitores das 

bibliotecas a escrever um poema sobre 

um tema à sua escolha.  

A iniciativa destinou-se aos alunos do Concelho da Batalha matriculados no 1º, 
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2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário. Os objectivos desta iniciativa pretenderam 

promover, criar e consolidar hábitos de leitura e de escrita criativa junto do 

público Infanto-Juvenil. Promover e incrementar o gosto pelo género literário 

“A Poesia”, estimular o imaginário e a criatividade.  

 

DEZEMBRO 

 Debate “Batalha de Leituras” 

Explorar estratégias de motivação da leitura entre os mais novos, 

constituiu o grande objectivo deste debate. 
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Biblioteca Itinerante 
 

Os itinerários 

A BI começou estes novos percursos em Novembro de 2009, prolongando-se 

até Julho de 2010. Foram criados Itinerários diurnos e nocturnos, como se 

apresenta na tabela seguinte: 

Itinerário Diurno 

ITINERÁRIO 1 Horário Meses 

   Jan. Fe

v. 

Ma

r 

Ab

r. 

Ma

i. 

Jun. 

Santa Casa da 

Misericórdia da Batalha 

11h00 – 

11h45 

PRIMEIRAS 

Ter./mês 

5 2 2 6 4 8 

22 

Alterado 

ITINERÁRIO 3         

Centro de Saúde 

Golpilheira/ C.R. 

Golpilheira 

14h00 – 

14h45 

SEGUNDA

S 

Ter./mês 

12 9 9 13 11 15 

Centro de Convívio 

Alcaidaria 

15h00 – 

15h50 

Centro Paroquial de 

Assistência do 

Reguengo do Fetal 

16h00 – 

16h30 

Junta de Freguesia do 

Reguengo do Fetal 

16h35 – 

17h10 

ITINERÁRIO 5  

C. S. C. P. São Mamede 09h30 – 

10h00 

TERCEIRAS 

Ter./mês 

12 17 16 20 18 22 

Matcerâmica 

Ideal 

12h50 

13h20 

ITINERÁRIO 7  

Value 12h55 – 

13h20 

QUARTAS 

Ter./mês 

19* 

Terceira 

terça 

23 23 27 25 29 

Alterado 6 

de Julho 
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Itinerários Nocturnos 

 Horário Meses 

 ITINERÁRIO 2   Jan. Fev. Mar Abr. Mai. Jun. 

Calvaria de Baixo 20h00 – 20h15 PRIMEIRAS 

Seg./mês 

4 1 1 5 3 7 

Casal Relvas 20h30 – 20h50 

Pinheiros 21h00 – 21h25 

Casal do Marra 21h30 – 21h55 

Quinta do Sobrado 22h10 – 22h35 

Brancas 22h45 – 23h15 

ITINERÁRIO 4         

Rebolaria 20h30 – 20h50 SEGUNDAS 

Seg./mês 

11 8 8 12 10 14 

Rio Seco 20h55 – 21h15 

Torre 21h25 – 21h55 

Alcanadas 22h10 – 22h40 

ITINERÁRIO 6         

Perulheira 20h00 – 20h30 TERCEIRAS 

Seg./mês 

18 22 15 19 17 21 

Casal do Meio/ Casal dos Lobos 20h40 – 21h10 

Barreira de Água 21h30 – 22h00 

 

Pode dizer-se que, de um modo geral, todas as Associações aceitaram muito 

bem os Itinerários. De qualquer modo, acrescenta-se que o dia da semana, 

bem como alguns dos Horários, nomeadamente os primeiros horários e os mais 

tardios, foram um pouco criticados. 

                                                 
1
 Escala: Mau – sem requisições; Razoável: requisições esporádicas; Bom: requisições em todas as voltas 

Itinerários Nocturnos 

ITINERÁRIO 2 Horários Situação 

 PRIMEIRAS 

Seg./mês 

Horário Aberta Requisições1 Observações 

Calvaria de Baixo 20h00 – 20h15 Muito cedo Sim Bom A Associação abre 

propositadamente para a BI  

Casal Relvas 20h30 – 20h50 Muito cedo Sim Razoável A Associação abre às 21h 

Pinheiros 21h00 – 21h25 Correcto Sim Bom - 

Casal do Marra 21h30 – 21h55 Correcto Sim Razoável Associação com pouco 

público 

Quinta do 

Sobrado 

22h10 – 22h35 Muito tarde Sim Mau Apesar de ter público, 

mesmo incentivado não 

querem visitar a BI 

Brancas 22h45 – 23h15 Muito tarde Sim Razoável A chegada da BI, coincidia 

muitas vezes com a saída do 

curso socioeducativo 
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Descrevem-se, de seguida, os Itinerários com mais pormenor, consoante o 

feedback recebido por parte do público e das Associações. 

 

 

 

Quanto aos Itinerários Diurnos, pouco de negativo existe a dizer. Dos locais 

onde está estipulado a nossa paragem, apenas inicialmente existiu uma certa 

resistência, por desconhecimento. Ultrapassada esta fase, em todas as voltas 

temos público e requisições.  

                                                 
2
 Escala: Mau – sem requisições; Razoável: requisições esporádicas; Bom: requisições em todas as voltas 

3
 Escala: Mau – sem requisições; Razoável: requisições esporádicas; Bom: requisições em todas as voltas 

 

Itinerários Nocturnos 

ITINERÁRIO 4 Horários Situação 

 SEGUNDAS 

Seg./mês 

Horário Aberta Requisições2 Observações 

Rebolaria 20h30 – 20h50 Muito 

cedo 

Ocasional Razoável/ 

Mau 

Na maior parte das voltas a 

Associação não está 

aberta chegada ou partida 

da BI 

Rio Seco 20h55 – 21h15 Correcto Sim Bom O público espera pela BI, 

sempre com requisições, 

coincidente com a aula de 

ginástica 

Torre 21h25 – 21h55 Correcto Sim Bom O público espera pela BI, 

sempre com requisições 

Alcanadas 22h10 – 22h40 Correcto/ 

Muito tarde 

Sim Bom Com crianças de pijama 

esperar pela BI para 

poderem requisitar 

Itinerários Nocturnos 

ITINERÁRIO 6 Horários Situação 

 TERCEIRAS 

Seg./mês 

Horário Aberta Requisições3 Observações 

Perulheira 20h00 – 20h30 Muito 

cedo 

Ocasional Razoável/ 

Mau 

Horário em que praticamente 

não há público 

Casal do Meio/ 

Casal dos Lobos 

20h40 – 21h10 Correcto Sim Bom O público espera pela BI, 

sempre com requisições 

Barreira de Água 21h30 – 22h00 Correcto Não Mau Nunca encontrámos a 

Associação aberta, apesar de 

deixar o cartaz com a volta 

seguinte, nunca abriu. Foi 

substituída pela Demó.  

Demó 21h30 – 22h00 Correcto Sim Bom A visita da BI coincidia com a 

aula de ginástica. Embora por 

vezes não tivessem, aula 

estavam para receber a BI 
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Como é óbvio, não existe regra sem excepção. Locais como o Centro de 

Saúde da Golpilheira, Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal e 

Faianças Ideal, são locais onde, por unanimidade, é reconhecido que não 

existe qualquer interacção com a BI. Contudo deve admitir-se que na fábrica 

Faianças Ideal, o horário não é o mais correcto, pois quando a BI chega são 

horas dos funcionários começarem a trabalhar. 

 

Total de Requisições por Itinerários 

É de salientar que o Itinerário 3 está em primeiro lugar pois abrange o Centro 

Paroquial de Assistência do Reguengo do Fetal. Este apesar de ter pouca ou 

nenhuma interacção com a BI é feita a substituição ou renovação de cerca 

de 15 documentos, perfazendo em 8 voltas a 120 requisições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração de Itinerários 

Foi proposta de alteração de horário, de encontro às necessidades sentidas 

nos mais diversos locais e ao levantamento feito pelas colegas da Cultura, 

junto das próprias Associações, relativamente à realização ou não de cursos 

socioeducativos. Esta pesquisa permite saber quais os dias em que há 

possibilidade ter mais público, uma vez que o facto de a Associação ter a 

funcionar um curso socioeducativo pode influenciar, positivamente, a 

requisição de documentos, bem como a divulgação do serviço. 

Estas alterações referem-se, essencialmente, aos percursos nocturnos. Alguns 

dos itinerários iniciam-se muito cedo, assim sugere-se uma divisão, deste modo 

irão ser realizadas o mesmo número de horas no total, mas em períodos 
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diferentes. 

Propôs-se a que alteração dos percursos nocturnos para que sejam 

efectuados durante a primeira e segunda semana de cada mês, de segunda 

a quinta-feira, num período das 20h30 às 22h30. 

Neste sentido foi criada a seguinte tabela de itinerários nocturnos: 

Itinerários Nocturnos 

Itinerários 

Nocturnos 

Locais Dia da Semana Horário de 

Chegada 

N1 Calvaria de Baixo 1ª Segunda-feira do mês 21h00 

Casal do Relvas 1ª Segunda-feira do mês 21h30 

Pinheiros 1ª Segunda-feira do mês 22h00 

N2 Casal Marra 1ª Terça-feira do mês 21h00 

Santo Antão 1ª Terça-feira do mês 21h30 

Golpilheira 1ª Terça-feira do mês 22h00 

N3 Casal do Meio 1ª Quarta-feira do mês 20h40 

Demó 1ª Quarta-feira do mês 21h10 

N4 Alcanadas 1ª Quinta-feira do mês 21h00 

Casa do Povo do Reguengo do Fetal 1ª Quinta-feira do mês 21h30 

N5 Rebolaria 2ª Segunda-feira do mês 21h00 

Rio Seco 2ª Segunda-feira do mês 21h30 

Torre 2ª Segunda-feira do mês 22h00 

 

Itinerários Diurnos 

Itinerários 

Diurnos 

Locais Dia da Semana Horário de 

Chegada 

D1 Santa Casa da Misericórdia da Batalha 1ª Segunda-feira do mês 11h30 

D2 C.R. Golpilheira 1ª Terça-feira do mês 15h00 

Centro de Convívio Alcaidaria 1ª Terça-feira do mês 16h30 

Junta de Freguesia do Reguengo do Fetal 1ª Terça-feira do mês 17h00 

D3 C. S. C. P. São Mamede 2ª Quarta-feira do mês 10h30 

Matcerâmica 1ª Quarta-feira do mês 12h40 

Faianças Ideal 1ª Quarta-feira do mês 13h10 

Value 1ª Quarta-feira do mês 12h55 

Derone  1ª Quarta-feira do mês 13h25 
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Itinerários BaúLetras 

Itinerários 

BaúLetras 

Locais Dia da Semana Horário de 

Chegada 

B1 J.I. Batalha 1ª Segunda-feira do mês 10h10 

J.I Mouzinho de Albuquerque 1ª Segunda-feira do mês 11h00 

B2 JI Faniqueira 2ª Terça-feira do mês 10h30 

1º CEB Faniqueira 2ª Terça-feira do mês 11h10 

1º CEB Golpilheira 2ª Terça-feira do mês 14h10 

JI Golpilheira 2ª Terça-feira do mês 15h30 

B3 Pinheirinho 2ª Quarta-feira do mês 10h50 

1º CEB São Mamede 2ª Quarta-feira do mês 11h20 

1º CEB Casal Vieira 2ª Quarta-feira do mês 14h00 

JI Casal Vieira 2ª Quarta-feira do mês 14h40 

JI São Mamede 2ª Quarta-feira do mês 15h10 

B4 JI Moinho de Vento 2ª Quinta-feira do mês 10h15 

1º CEB Brancas 2ª Quinta-feira do mês 11h00 

1º CEB Alcanadas 2ª Quinta-feira do mês 14h30 

J. I. Trevo 2ª Quinta-feira do mês 15h30 

B5 JI Torre 3ª Terça-feira do mês 10h15 

1º CEB Torre 3ª Terça-feira do mês 10h45 

1º CEB Reguengo do Fetal 3ª Terça-feira do mês 14h30 

B6 1º CEB C. Ledos 3ª Quarta-feira do mês 10h15 

JI Casais Ledos 3ª Quarta-feira do mês 11h00 

1º CEB QT Sobrado 3ª Quarta-feira do mês 14h30 

J.I. Qt. Sobrado 3ª Quarta-feira do mês 15h30 

B7 J.I. Rebolaria 3ª Quinta-feira do mês 10h15 

Rebolaria  3ª Quinta-feira do mês 10h45 

J. I. Isabel 3ª Quinta-feira do mês 15h00 

 

Os BaúLetras 

Com a introdução da BI em novos circuitos, o mesmo número de 

colaboradores, torna-se muito complicado assegurar a BI nos moldes 

anteriores. Percorrer todas as Escolas e Jardins-de-Infância do Concelho 

emprestando um documento individualmente a cada criança, torna-se 

fisicamente complicado e bastante moroso. Achámos, então, como solução 

os BaúLetras. Trata-se, com o próprio nome indica, de baús recheados com 25 
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de documentos livros e não-livro (CD áudio ou jogos ou DVD), que são 

emprestados aos estabelecimentos de ensino do Concelho, durante um mês, 

sendo trocados rotativamente entre as escolas. Professores e Educadores 

podem então gerir o Baú como mais lhe convir: deixando os alunos levar os 

documentos para casa ou explorando-os na sala de aula.  

Percorremos 24 Escolas/ Jardins-de-Infância, num total de 36 salas de ensino e 

podemos dizer que, de um modo geral, foi bem aceite entre professores/ 

educadores e alunos. Ainda que esta situação não substitua a entrada das 

crianças na BI. Iniciámos a distribuição dos Baús em Fevereiro de 2010, 

mantendo a rotatividade dos Baús até Junho de 2010. Durante este período 

estiveram em circulação 39 BaúLetras, perfazendo um total de 936 

documentos livros e 39 documentos não-livro. 

Retomamos o serviço em Novembro, mas introduzindo um novo elemento; 

permitir o contacto com a BI, seja nos dias que é feita a distribuição dos 

BaúLetras é também, sempre que possível, as crianças do 1ºciclo e Jardins-de-

Infância do Concelho irão à “carrinha que traz livros”. Deste modo para além 

de lhe ser explicado o que se faz na Biblioteca, têm a oportunidade de poder 

requisitar livremente se assim o desejarem. De facto algumas das crianças, sem 

a obrigatoriedade de ter de levar livros, requisitam documentos, que juntam à 

leitura dos livros distribuídos no BaúLetras. 

 

Estatística 

Apresentamos as estatísticas de empréstimos e novos leitores conseguidos 

através destes circuitos. Alertamos para o facto de não só termos conseguido 

novos leitores, mas também recuperar alguns deles que já não utilizavam a 

Biblioteca há bastantes anos. 

De um modo geral, achamos bastante produtiva esta mudança na BI. As 

crianças do nosso Concelho ficam salvaguardadas pelos BaúLetras e ainda 

conseguimos chegar à comunidade em Geral. 

Alertamos para o facto de alguns meses, designadamente Março e Abril, 

aparecerem menos movimentos de requisições, tratou-se de um problema 

informático com a Base do portátil da BI, que apagou uma série de dados, 

que infelizmente não conseguimos recuperar. 

 

 Novos leitores 

A BI em 2010 inscreveu 74 novos leitores. A faixa etária que mais se inscreveu 

corresponde ao Grupo D, definido entre os 25 e os 64 anos. 
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Requisições 

De Janeiro a Julho e posteriormente de Novembro a Dezembro, já com os 

novos itinerários a Biblioteca efectuou 1,219 empréstimos, dos quais 541 foram 

documentos Infanto-juvenis, seguido de documentos adultos 453 requisições e 

por último o material não-livro com 225 movimentos. As classes com mais 

adesão são sem dúvidas os livros das primeiras leituras para crianças, seguidas 

de literatura para adultos. 
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Pólo de São Mamede 
 

EMPRÉSTIMOS 

A BSM no decorrer do ano de 2010, teve um movimento total 3,324 

documentos, ainda assim sofreu também, um decréscimo nas requisições, tal 

como se pode verificar pelo gráfico que se segue. 
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Durante o último ano a BSM ficou com uma média de requisição diária de 14,5 

documentos. 

Ambição 

Fazer o fundo documental rodar mais e mais vezes pelo Pólo de São Mamede. 

Melhorar o espaço físico, bem como o espaço de Internet público, que está 

em constante falha. 

Delinear uma estratégia de comunicação/divulgação da BSM, pois ainda 

existem muitas pessoas que desconhecem o serviço da Biblioteca. 

 

PÚBLICO 

O Pólo de São Mamede recebeu a visita de 5,503 pessoas das quais 1,653 

requisitaram. 

Foram efectuados 19 novos leitores, com incidência no grupo D (24-64 anos), 

tal como na BB e na BI. 
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Considerações Finais 
 

Os três serviços, de um modo geral, perderam um pouco a nível de 

empréstimo domiciliário, contudo a perca é generalizada nos documentos 

não-livro. Estes, temos de ter em consideração, que apesar de fazerem 

número nas requisições, estão em constante desactualização. Uma pessoa 

facilmente lê várias vezes o mesmo livro, que encontrará sempre um novo 

elemento. O mesmo não acontece com o filme. 

Não é possível omitir, também, que apesar de um esforço muito grande da 

equipa da Biblioteca, são apenas cinco funcionárias em três serviços, que 

necessitam de constante apoio presencial, assim e, porque efectivamente 

uma funcionária está na BSM, muitas vezes para conseguir assegurar todos os 

serviços, fica somente uma funcionária na Biblioteca da Batalha. Este aspecto 

torna difícil o acompanhamento, sugestão e incentivo ao utilizador da 

Biblioteca. 

Todavia a equipa irá fazer sempre o melhor que conseguir, quer com o 

equipamento, fundo e pessoal de que dispõe, de modo a que os nossos 

utilizadores não sejam de modo algum prejudicados. 

 

 


