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Fig. 2 -  Estação televisiva RTP1 promove trabalho da Biblioteca Itinerante 
Programa Praça da Alegria 

Fig. 3 -  Ação de promoção e animação de leitura 

Fig. 4 -  Roberto Soto no 1º Encontro de Bibliotecas Itinerantes em Montalegre 
apresentação—A Biblioteca Móvel: prestações e serviços. A dinamização. 

Fig. 5 -  1º Encontro de Bibliotecas Itinerantes em Montalegre  

 
 

Objetivos específicos 
 

 

 .  Angariar utentes/leitores; 

 . Democratizar o acesso a bens culturais e sociais a 

toda a população do concelho de Montalegre; 

 . Contribuir para o enriquecimento intelectual e cultu-

ral; 

 . Incentivar à participação e organização em ativida-

des culturais e de lazer, tendo por base o livro/leitura; 

 . Desenvolver relações interpessoais e sociais entre 

as diversas gerações; 

 . Fomentar o voluntariado na e para a comunidade; 

 . Fomentar o uso das tecnologias; 

 . Minorar momentos de apatia e solidão nos seniores; 

. Divulgar a história, as ciências, as tradições, as 

artes, os locais e os demais fenómenos culturais. 

 

Materiais e métodos 
 

Em todas as itinerâncias e atividades são utilizados dife-

rentes métodos:  demonstrativo, expositivo e interpreta-

tivo. 
 

Também são utilizados diversos materiais, tais como: 

livros, adereços de teatro e ginástica, som, computador, 

projetor, tela de projeção, mesas, cadeiras e mantas. 
 

É realizada a análise estatística e sua evolução ao longo 

das atividades e das itinerâncias. 

 

Resultados 
 

Inicialmente a população participante contemplava ape-

nas os parceiros, mas com o decorrer do projeto registou

-se um “pedido” geral da população para aceder aos ser-

viços da Biblioteca Itinerante. 
 

Nas escolas, no âmbito da Rede Concelhia de Bibliote-

cas, observou-se um interesse gradual pela leitura. 

Aumentou o número de requisições. 
 

O município reconhece a importância do serviço da 

Biblioteca Itinerante e promoveu nos dias 8 e 9 de junho 

de 2013 o 1ºEncontro de Bibliotecas Itinerantes em 

Montalegre, com a participação de Bibliotecas de Portu-

gal e de Espanha. 

 

Conclusão 
 

As Bibliotecas Itinerantes são uma componente impres-

cindível das Bibliotecas Públicas na oferta de serviços, 

especialmente nas zonas rurais.    

No desenvolvimento do trabalho, adquiriu-se a cons-

ciência de que as Bibliotecas Itinerantes, como referiu 

Roberto Soto, “Criam um espaço público onde ele 

não existe, são um ponto de reunião dos vizinhos”.  

 

Público Alvo  

 

Destina-se a toda a população do concelho de Montale-

gre e estabelece parcerias com 12 Instituições 

(Associações Culturais, IPSSs—Lares de Terceira Ida-

de e Centros de Dia, Juntas de Freguesia do Concelho 

e Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz). 
 

 

Fig. 1 -  Instituições parceiras no  âmbito dos projetos de intervenção comunitária. 

A Biblioteca Itinerante é um serviço que pretende 

dar uma resposta cultural e social às necessidades 

do concelho de Montalegre, visando ser um polo 

móvel democratizador de bens e de ofertas culturais 

que promovem a aprendizagem através de ativida-

des múltiplas. 

 

Objetivo geral 
 

Visa  democratizar o acesso aos bens e ofertas cultu-

rais, designadamente no âmbito do livro e da leitura, 

criando e dinamizando atividades várias que o promo-

vam. 

No ano de 2012 atendemos 24244 utentes/leitores. Contribuiu para este 

resultado a metodologia de projetos de intervenção na comunidade 

implementada pelos serviços da biblioteca itinerante. A exemplo disso o 

projeto Itinerâncias que aqui apresentamos. 

 

Avaliação 
 

É feita uma avaliação contínua em dois momentos: a 

quente (o feedback no momento de interação com o 

público) e a frio (através da aplicação de inquéritos/

questionários de avaliação). 

Contatos: 
Telefone: 276 510 200 – Fax: 276 510 201 

E-mail: biblioteca@cm-montalegre.pt 
https://www.facebook.com/bibliotecamontalegre  

http://biblioteca-montalegre.blogspot.pt/  
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