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Resumo 

 

Na realização deste relatório, que serve como componente de avaliação da Unidade 

Curricular de Dissertação/Estágio/Projeto referente ao 2º ano do mestrado em Línguas 

Estrangeiras Aplicadas, abordarei inicialmente um tema da parte teórica relacionado com 

cultura, depois a entidade acolhedora do estágio curricular, a Biblioteca Municipal de Vila Real, 

expondo todas as tarefas executadas ao longo das 900 horas que desempenhei, finalizando com 

a conclusão.  

Este relatório tem como tema “A Importância da Biblioteca Municipal para a Cultura de 

Vila Real”. Depois de fazer uma pequena introdução sobre a estrutura do mesmo, na 

componente teórica abordarei um pouco sobre cultura e a cultura na cidade de Vila Real. 

Depois disso, abordarei sucintamente detalhes sobre a Biblioteca, o espaço em si, quais 

as suas características e o seu funcionamento no geral. 

De seguida, farei uma pequena referência às tarefas que desempenhei ao longo das 900 

horas de estágio. Posteriormente efetuarei uma apreciação crítica do mesmo, e de tudo o que 

envolveu as funções por mim desempenhadas, e quais as respetivas contribuições que espero 

ter após a realização deste tipo de estágio. 

Na terceira parte deste trabalho responderei à pergunta que tinha como ponto de partida 

deste relatório que era: “De que forma a Biblioteca Municipal influencia a cultura da cidade de 

Vila Real?”. Com a ajuda de um curto inquérito que efetuei e publiquei nas redes sociais, tentei 

obter algumas respostas que neste capítulo são exploradas. 

 No fim, concluirei este relatório com uma pequena conclusão sobre tudo o que foi feito 

e o que consegui aprender com a realização deste relatório. 

 

Palavras-chave: Cultura, Biblioteca Municipal, Sociedade, História, Leitura. 
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Abstract 

 

In carrying out this report, which serves as an evaluation component of the course 

Dissertation/Internship/Project for the 2nd year of the Master’s degree in Applied Foreign 

Languages, initially discuss a topic of theoretical part related to culture, then the host institution 

of the curricular internship, the Municipal Library of Vila Real, exposing all the tasks performed 

along the 900 hours I played, ending with the conclusion. 

This report has the theme "The Importance of Municipal Library for Vila Real´s Culture". 

After making a short introduction about the structure of it, in the theoretical component I will 

discuss a little about culture, and culture in the city of Vila Real. 

After that, I will briefly address information about the Library, the space itself, what are 

its characteristics and its operation in general. 

Then I will make a small reference to the tasks that I played throughout the 900 hours of 

internship. Later I will make a critical appreciation of it, and everything that involved the 

functions performed by me, and what are the respective contributions that I hope to have after 

performing this kind of internship 

In the third part of this work I will answer the question that I had as a starting point of 

this report which was: "How the Municipal Library influences the culture of the city of Vila 

Real?” With the help of a short survey that I performed and published on social networks, I 

tried to get some answers that are explored in this chapter. 

At the end I will finish this report with a short conclusion about what has been done, and 

what I could learn with the realization of this report. 

 

Key words: Culture, Municipal Library, Society, History, Reading.
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Introdução 

 

Este relatório de Estágio Curricular tem como tema “A importância da Biblioteca 

Municipal para a cultura de Vila Real”. O mesmo é referente à Unidade Curricular de 

Dissertação/Estágio/Projeto que tem por objetivo a execução de um estágio profissional numa 

empresa à escolha, desde que esteja enquadrada no curso. Este estágio tem uma duração mínima 

de novecentas horas a realizar numa entidade acolhedora. O mesmo é uma mais-valia, pois 

permite aos alunos ter um maior contacto e conhecimento do mundo laboral, visto que após o 

término do 2º ano há a possibilidade de começar logo a trabalhar, e através deste tipo de 

estágios, é possível ter uma maior perceção do que o mercado de trabalho lhes reserva. 

A Unidade Curricular de Dissertação/Estágio/Projeto, que é lecionada pela Professora 

Doutora Olinda Santana, tem como objetivo pôr em prática toda a formação obtida, bem como 

proporcionar a sua aplicação na vida profissional. Desta forma, pretende-se que o estágio 

pedagógico-profissional do mestrado coloque os estudantes em contacto direto com o mundo 

profissional e institucional, desenvolvendo capacidades de autonomia no trabalho em equipa, 

de comunicação escrita e oral, na língua materna, em duas línguas estrangeiras, o Inglês que foi 

língua obrigatória e o Francês que foi opcional. 

Com isto, optei por efetuar o estágio curricular profissionalizante na Biblioteca Municipal 

de Vila Real que é uma das bibliotecas mais reconhecidas da região de Trás-os-Montes, devido 

ao seu alargado horário de funcionamento, e está situada na cidade de Vila Real perto da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O estágio teve início no dia 6 de janeiro de 2015 e teve a duração de aproximadamente 5 

meses, tendo acabado no dia 30 de maio com a realização de 900 horas.  

O relatório de estágio encontra-se estruturado em três partes: 

- A primeira parte faz referência à parte teórica do trabalho, onde abordarei a importância 

da cultura na cidade de Vila Real e algumas definições de cultura; 

- Na segunda parte, apresento a entidade acolhedora do meu estágio, as respetivas funções 

que desempenhei desde o atendimento ao público, ordenação de documentos e livros, a ajuda 

na organização de eventos, aprendizagem no restauro de livros e todas as restantes tarefas 

devidamente explicadas. 

- No final do relatório, surge o terceiro capítulo. Neste ponto tento responder – com a 

ajuda da realização de um inquérito – à pergunta que fiz inicialmente quando comecei este 
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relatório que era: “De que forma a Biblioteca Municipal influencia a cultura da cidade de Vila 

Real?” 

Por fim, farei referência na conclusão de tudo o que efetuei durante o estágio, tanto a nível 

prático, relativo às tarefas nos diversos setores, como a nível teórico, que foi abordado neste 

relatório. 

No estágio curricular profissionalizante, pretende-se, como principais objetivos abordar 

diversos parâmetros a cumprir na Biblioteca Municipal de Vila Real. É de salientar que todas 

as tarefas que desempenhei estavam de acordo não só com a supervisão do Orientador da 

Instituição, Dr. Mário Pires Cabral, mas também conforme as atividades que me foram 

propostas. 

Antes de mais, gostaria de realçar que a realização deste estágio permitiu alcançar 

determinados objetivos académicos. 

Complementar a formação académica do aluno através do contacto com a realidade do 

mercado de trabalho, proporcionando o aprofundamento da formação prática e a sua futura 

integração numa atividade laboral e levar o aluno a aplicar os conhecimentos e as competências 

teórico-práticas adquiridas ao longo da sua formação académica, não só na Licenciatura como 

também no Mestrado.  

O estágio teve como principais objetivos o atendimento ao público, colocando em prática 

as capacidades de expressão oral e escrita, aplicando não só a Língua Materna, como também 

a utilização das Línguas Estrangeiras que foram aprendidas durante o percurso académico 

sempre que foi necessário e a ordenação de vários tipos de documentos e livros. Poder pôr em 

prática os conhecimentos de Informática, em especial no processamento de texto e de tabelas 

(ao nível do Microsoft Office) para ajuda no desenvolvimento não só do novo Organigrama da 

Instituição, mas também na tradução do Regulamento da Biblioteca para Inglês, e na 

atualização dos dados publicitários de divulgação da mesma. Auxiliei também na divulgação 

de eventos que se realizavam constantemente na Biblioteca, como forma de tentar cativar o 

público em geral e com isto, demonstrar dinamismo, flexibilidade e iniciativa de trabalho 

autónomo, mas também demonstrando capacidade para trabalhar em equipa.  

A escolha da Biblioteca Municipal de Vila Real para efetuar o meu estágio deveu-se ao 

facto de achar que é um espaço que permitiria o contacto com alguma diversidade de pessoas, 

tanto portuguesas como estrangeiras, nomeadamente estudantes de erasmus da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e com isso possibilitaria um maior desenvolvimento 

intelectual e linguístico. 
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Acredito também que devido a ter vários setores, desde a receção, salas de leitura, restauro 

de livros, e ainda a ajuda na organização de eventos, onde desempenhei trabalhos distintos, me 

proporcionou uma maior experiência que posteriormente poderei aproveitar quando for para o 

mercado de trabalho, pois tive alguma diversidade nas tarefas desempenhadas ao longo do 

tempo e com isto fui ganhando mais experiência em diferentes tarefas. 

Como também tinha uma certa curiosidade de saber como decorriam as atividades de uma 

biblioteca e de toda a logística que envolve uma instituição desta envergadura, acabei por optar 

estagiar na Biblioteca Municipal de Vila Real. 

O tema da parte teórica está relacionado com a cultura e tudo o que envolve. Dessa forma, 

a cultura é algo que está sempre inerente no nosso dia-a-dia, através dos nossos hábitos, 

costumes, valores morais ou formas de julgamento, sendo isto fruto de um processo histórico 

do nosso grupo social. Deve destacar-se que a história de um determinado grupo social dentro 

da sociedade irá interferir sempre no seu presente sendo impossível separarmos a cultura de um 

povo da sua história. Cada povo na sociedade é o resultado das relações entre os indivíduos e o 

seu grupo social (Cf. Sarmento 2012: 1). 

Apesar da cultura ser uma característica essencial duma sociedade, pode ser considerada 

como um elemento principal, que pode diferir uma nação da outra. Os costumes, a música, a 

arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura dum povo e devem ser 

preservados, para que nunca se perca a singularidade do coletivo em questão. A palavra cultura 

deriva do latim colere, que tem como significado literal “cultivar”. Os diferentes níveis da 

identidade cultural constroem a consciência do povo, visto que há necessidade de comunicação. 

Um dos objetivos de democratizar a cultura é aumentar o acesso aos bens culturais que já 

existem, possibilitando que as pessoas possam desenvolver o seu próprio modo de ser e 

participar da comunidade como um todo (Cf. William 2014: 1). 
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1. A importância da cultura em Vila Real 

 

1.1. A cultura 

 

Cultura, na definição do antropólogo Edward B. Tylor, é "todo aquele complexo que 

inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos 

e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade" (Schwanitz 2008: 37). 

Esta definição não foi de todo aceite pela sociedade em geral, tendo sido sucessivamente 

reformulada, levando a que a palavra "cultura" fosse considerada um conceito extremamente 

complexo e impossível de ser fixado de um único modo.  

Na Roma antiga, mais precisamente no seu antepassado etimológico, o conceito de 

cultura assentava no sentido de "agricultura", sendo o significado que a palavra atualmente 

ainda mantém de acordo com o contexto em que se encontra inserido. Esta também é 

representativa em manifestações artísticas de diversas formas, nomeadamente, como na música 

erudita europeia (o termo alemão "Kultur" = "cultura" aproxima-se mais desta definição) (Elias 

2008: 34).  

A cultura é o património comum de histórias que mantém unida uma sociedade, fazendo 

também parte os relatos sobre as próprias origens das pessoas. É de salientar ainda que muitas 

vezes, se confunde com noções de:  

- desenvolvimento;  

- educação; 

- bons costumes;  

- etiqueta; 

- comportamentos de elite (Elias 2008: 34).  

 

Em França e na Inglaterra nos séculos XVIII e XIX, a cultura referia-se a um ideal de 

elite, e possibilitou o aparecimento da hierarquização entre "cultura erudita" e "cultura popular", 

sendo que esta ainda está fortemente presente no imaginário das sociedades ocidentais. (Cf. 

Schwanitz 2008: 37). 

De forma sucinta, pode definir-se como “cultura erudita” um tipo de cultura mais 

direcionada para um certo público-alvo com um nível de instrução mais alto, de formação 

específica relativa ao conhecimento de história da arte (muitas vezes universal), dos 

movimentos artísticos, da própria história geral, entre outros (Senatore 2015: 1). 

http://sociologiasenatore.blogspot.pt/2015/04/cultura-popular-e-cultura-erudita.html%20Senatore%202015
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A cultura popular encontra-se associada ao povo, às classes excluídas socialmente e às 

classes dominadas pela sociedade. A cultura popular não se encontra ligada ao conhecimento 

científico, pelo contrário, esta é mais direcionada para ao conhecimento vulgar ou espontâneo, 

ao senso comum (Aguilar 2010:71).  

Nesse sentido, o mais importante na arte da cultura popular não é o objeto criado, mas o 

próprio artista, o homem do povo, do meio rural ou das periferias das grandes cidades, sendo 

assim, a arte popular é sempre contemporânea a seu tempo (Cf. Aguilar 2010: 71). 

Segundo Michel de Certeau, a cultura popular é produzida no quotidiano, através de 

atividades banais, em cada dia renovadas por produções manifestadas de formas distintas e 

espalhadas pela sociedade (Cf. Sarmento 2008: 9). 

Alguns estudiosos indicam que cada pessoa tem no seu interior a noção do que é popular, 

que é definido pela vertente de tradição e de comunidade. 

A cultura popular é influenciada pelas crenças do povo em questão e é formada graças ao 

contacto entre indivíduos de certas regiões, podendo envolver diversas áreas tais como: 

- Música; 

- Literatura; 

- Gastronomia (Cf. Silva 2004: 1).  

 

O conceito de cultura difundiu-se por via alemã, e veio a verificar-se que se contrapõe à 

própria natureza, ou seja, consegue abranger todos aqueles temas ou operações que a própria 

natureza não produz, estando interligada com a fala - que já é uma condição da cultura - sendo 

através desta que se comunicam emoções ou conceções mentais. É de destacar também que a 

religião, a arte, o desporto, o luxo, a ciência e a tecnologia são produtos da cultura, sendo este 

o sentido mais extenso de cultura que coincide com o de civilização (Cf. Freitas 2013: 2). 

Segundo Saraiva, o estudo da cultura é feito essencialmente pela etnologia, ciência que 

analisa as situações e documentos registados pela etnografia, descrição das várias etnias ou da 

cultura de um povo, interpretando-os a fim de propor uma comparação entre culturas (Cf. 

Saraiva 1993: 11). 

A palavra cultura não tem uma definição concreta, ainda assim, pode ser encontrada em 

diversos artigos, que o conceito de cultura significa cultivar, e vem do latim colere. 

Genericamente a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, 

a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem não só no meio 

familiar, como também por fazer parte de uma sociedade onde está inserido (Cf. Silva 2004: 

1). 
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Cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada através de diversos fatores (por 

exemplo sociais, económicos, socioculturais entre outos), sendo interpretada como o oposto do 

instinto, e por diversas ocasiões, é vista como aquilo que distingue o ser humano dos animais, 

através do seu comportamento e do devido uso da linguagem e comunicação (Cf. Freitas 2013: 

4). 

Neste sentido existe uma certa ligação entre a linguagem e comunicação, sendo a 

definição de linguagem a interação do individuo sobre o outro, sobre si mesmo e sobre o mundo, 

uma atividade essencialmente humana, histórica e social (Santos 2006:1). A comunicação por 

sua vez, assenta na forma como as pessoas interagem entre si, dividindo e trocando 

experiencias, ideias, sentimentos, informações, modificando reciprocamente a sociedade onde 

se encontram inseridos, pois sem comunicação o homem viveria num mundo isolado (Cf. 

Vasconcelos 2009:1). 

Com este tipo de perspetiva, a cultura que apenas o Homem tem a habilidade de possuir, 

corresponde ao desenvolvimento intelectual e também a um refinamento de atitudes (Cf. Freitas 

2013: 4).  
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1.2. A cultura e linguagem 

 

Na relação entre linguagem e cultura, um dos aspetos fundamentais são as diferentes 

funções da escrita e as formas de sua apropriação social na sociedade. 

A linguagem influencia uma cultura pelo modo como dá forma à perceção que se tem da 

realidade, e ainda, mas não menos importante, pode também ser influenciada pelo ambiente e 

em que se desenvolve.  

Quanto mais distantes forem duas regiões, e mesmo que uma centralização obrigue a uma 

língua comum, as populações apresentam diferentes costumes culturais e mesmo a própria 

língua em si, irá evoluir de maneira diferente, levando à criação de novos dialetos derivando de 

região para região.  

A língua funciona muitas vezes como uma marca de identidade e identifica o indivíduo 

como parte de um grupo, levando muitas vezes a que haja confusão entre a língua e a própria 

nacionalidade, mesmo com fronteiras físicas e culturais bem definidas. No entanto quanto 

maior for o limite que essas fronteiras englobam, maior será a diversidade cultural e assim 

melhor será a produção de novos dialetos que identificam o indivíduo como elemento de grupos 

mais específicos (Cf. Santos 2006:1).  

O ambiente em que a população se encontra e a sua própria história, são fundamentais 

para ao longo dos tempos moldarem a sua cultura, não esquecendo que todas essas mudanças e 

evoluções sofridas são sempre acompanhadas pela língua de modo a dar voz ao pensamento 

cultural da comunidade. Por exemplo, as cores são vistas por todos de um modo geral, no 

entanto, nem todas as línguas identificam as cores da mesma maneira, de acordo com a respetiva 

cultura e língua de cada um (Cf. Mexias-Simon 2012:17). 

Segundo Edward Sapir (1884-1939), “a língua não existe isolada de uma cultura, isto é, 

de um dado conjunto socialmente herdado de práticas e crenças que determinam a trama das 

nossas vidas” (Maximino 2013: 1). 

A relação entre esse conjunto de práticas e a língua gera consequências interessantes, de 

tal forma que pode prejudicar a maneira como os interlocutores - os usuários da língua - 

interagem com a realidade, visto que indiretamente a língua, por meio da cultura, interfere no 

nosso ponto de vista da realidade. É possível que a língua, por meio da cultura, de certa forma 

molde o ponto de vista da sociedade em si sobre a realidade (Cf. Maximino 2013: 1). 

Ao longo da vida das pessoas, está sempre presente o processo de comunicação e 

aprimoramento da capacidade comunicativa que acompanha a própria evolução humana.  
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À medida que é cada vez mais próximo o seu relacionamento com o mundo, o ser humano 

vai aperfeiçoando e multiplicando a sua capacidade de comunicação, envolvendo não só 

palavras, mas também sons e imagens e ainda recorre ao uso de textos verbais e não-verbais 

que interagem e contribuem para a representação oral e escrita das sociedades (Cf. Lessa 2010: 

1). 

A língua é um código desenvolvido para a transferência de pensamentos, ideias e 

interação entre os indivíduos e assim, ela pertence a todos os membros de uma comunidade e 

não isoladamente a cada um. Como a língua é um código aceite por toda a comunidade, uma 

pessoa sozinha não é capaz de criá-la ou modificá-la (Cf. Lessa 2010: 1). 

Em razão dos costumes, das gerações, de processos políticos ou dos avanços tanto sociais 

como tecnológicos, uma língua evolui, transformando-se historicamente. Existem exemplos de 

algumas palavras que perdem ou ganham fonemas, outras deixam simplesmente de ser 

utilizadas, novas palavras vão surgindo de acordo com as necessidades das pessoas, sem contar 

com os “empréstimos” de outras línguas com as quais uma dada sociedade mantém contacto 

(Cf. Lessa 2010: 1). 

Por conseguinte, a língua constitui um código em constante mudança que inclui as 

relações humanas e que ao mesmo tempo em que sofre alterações, participa das transformações 

nas sociedades. Esse património social é responsável pela possibilidade de se preservar o 

conhecimento e de transmiti-lo a outras gerações no decorrer do tempo. É através da linguagem 

que as sociedades imortalizam as suas histórias escritas, e assim, sem a linguagem, o mundo 

seria um lugar vazio (Cf. Lessa 2010: 1). 

Consegue observar-se uma estreita relação entre a linguagem e a cultura, sendo uma a 

expressão da outra, visto que ambas possuem uma relação muito ampla e complexa, que 

abrange desde a consideração de que as estruturas linguísticas possam edificar-se a partir de 

uma situação cultural, até a afirmação, em sentido contrário, de que os costumes linguísticos, 

de determinados grupos, tenham modelado, fundamentalmente, a cultura dessa população. 

Assim pode concluir-se que a linguagem transforma a cultura e vice-versa. (Cf. Lessa 2010: 1). 

No entanto, sendo o ser humano o portador da linguagem, não se pode dizer que possui a 

mesma, apenas é um usuário, e nesse uso, consegue mudar a língua, mas não a detém para si 

como algo, que possa dizer que é realmente seu. Isso ocorre porque a língua é um sistema social 

e não um sistema individual, ela está internamente ligada às pessoas e não se pode em qualquer 

sentido simples ser o seu criador (Cf. Lessa 2010: 1).  
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Falar uma determinada língua não significa apenas expressar os pensamentos mais 

interiores e originais, significa também, ativar a grande quantia de significados que já estão 

presentes no sistema cultural da comunidade, da sociedade (Cf. Lessa 2010: 1). 

Essa relação intrínseca existente entre língua, cultura e sociedade, constitui um arranjo 

fundamental nas atividades quotidianas das nossas vidas. Dessa forma, as mudanças ocorrem 

tanto na cultura quanto na língua, seja por eliminação, acréscimo ou modificação de elementos. 

Não é algo que se pode dizer que é voluntário, acontece sem que se perceba, de forma 

ininterrupta.  

Assim, as pessoas reestruturam aspetos linguísticos e valores morais, muitas vezes sem 

perceber, apesar de que isoladamente não é possível alterar uma língua, visto que pertence aos 

interlocutores que a usam e a sua resposta é dada pelos seus comportamentos sociais, culturais, 

morais e éticos (Cf. Lessa 2010: 1). 
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1.3. A importância da cultura na sociedade 

 

A presença da cultura na sociedade favorece o desenvolvimento e o crescimento da 

mesma, visto que a cultura está inteiramente ligada e associada aos diversos setores das 

localidades. É relevante a existência de cultura numa cidade, pois uma cidade com cultura 

consegue desenvolver-se mais facilmente que outras (Cf. Linhares 2012: 1). 

Daí se possa dizer que a cultura é um forte agente de identificação pessoal e social, um 

modelo de comportamento que integra segmentos sociais e gerações, é uma terapia efetiva que 

desperta os recursos internos de um indivíduo e fomenta a sua interação com o grupo e é um 

fator essencial na promoção da saúde, na medida em que o indivíduo se realiza como pessoa e 

expande as suas potencialidades (Cf. Mexias-Simon 2012:16). 

A perceção individual do mundo é influenciada pelo grupo. Aquilo que o grupo aprova 

ou valoriza, tende a ser selecionado na perceção pessoal, já o que é rejeitado ou indiferente aos 

valores do grupo tem menor possibilidade de ser selecionado pela perceção de um sujeito, e se 

for significativa para este, será guardado para si ou irá elaborar de forma a adaptá-lo aos 

restantes valores presentes no grupo. O indivíduo que consegue ludibriar a censura grupal e 

introduzir nela uma significativa mudança de valores adquire o poder de influenciar a História, 

daí o uso da expressão “os poetas são profetas” (Cf. Lessa 2010: 1). 

Explica-se assim, o medo que os governos autoritários e ditatoriais têm da elite cultural, 

a perseguição política acesa que os representantes da cultura têm sofrido ao longo dos séculos, 

podendo salientar-se a queima de livros e de sábios nas fogueiras da Inquisição, acusados de 

bruxaria e de pactuar com o demónio. 

Os povos têm a sua constante evolução através de mudanças significativas na sua cultura, 

e as mudanças acontecem mais rapidamente quando o clima político é de liberdade, caso 

contrário demora mais, não é permitido que haja alterações na cultura nem são admitidos 

contactos com outras civilizações para evitar que alterem a sua própria cultura (Linhares 

2012:1). 

A identidade tem como bases as capacidades e os valores no que somos capazes de 

compreender do mundo e no significado que damos às nossas vidas.  

É de salientar quatro processos da cultura que influenciam na identidade personalizando 

a atuação individual de cada um. O agente cultural em que se refere, por exemplo, ao artista, 

seja ele escritor, pintor, cantor, compositor e também o desportista, leva assim a diversos 

sentimentos de superioridade, sendo respeitado devido ao que é capaz de realizar, e na velhice, 

mesmo se incapaz de criar, por limitações decorrentes da idade e aos poucos transmitir essa 
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sabedoria e vivências aos mais jovens. Desta forma o indivíduo sente-se útil e é gratificante 

recordar as glórias passadas sentindo que contribui ainda para estimular e incentivar o ideal de 

uma vida. O propagador cultural refere-se a indivíduos que não criam mas apreciam o belo, 

dedicando as suas vidas a promover cultura, daí a expressão, “o crítico literário é um autor 

frustrado” (Linhares 2012: 1). Há que citar os que comercializam a arte, vendendo ou 

comprando os produtos culturais, por vezes vindo a dar valor a excelentes criações de génios já 

esquecidos. A História está cheia de exemplos de ‘vitórias’ fugazes, hoje relegadas ao 

esquecimento, e de autores e pintores geniais desprezados em vida. Assim, agentes culturais 

diversos dão significado às suas vidas organizando, promovendo e divulgando vários eventos. 

O espectador cultural é aquele que não cria nem promove mas no entanto aprecia intensamente 

a arte. Indivíduos assim identificam-se entre si e organizam-se, cuja penetração varia desde o 

diálogo informal com os amigos, até a encontros e elaboração de congressos ou entidades mais 

ou menos sofisticadas, com a finalidade de admirar e cultuar o ídolo. Uma categoria em especial 

destaca-se pela sua importância no resgate cultural de certas épocas ou certos ídolos: os 

colecionadores. O prazer de colecionar começa pela identificação com o ídolo, passa pelo 

orgulho de possuir objetos raros e culmina na satisfação de deter e divulgar conhecimento. Estes 

contribuem significativamente para a preservação e para o resgate cultural de uma época ou 

arte específica. Assim, na questão da identidade, a cultura elabora a identidade de quem faz, de 

quem divulga e de quem conhece um aspeto determinado dessa cultura. Enfim, ser alguém 

capaz de fazer, divulgar ou de conhecer arte, estabelece uma identidade pessoal que 

efetivamente enriquece uma existência. O alienado cultural é um agente às avessas, alguém que 

denuncia a incapacidade daquela sociedade em particular promover a integração de certos 

segmentos ou indivíduos, sendo muito frequente nos governos ditatoriais, o alienado cultural 

evidencia a exclusão social, a opressão e a manipulação de segmentos menos poderosos nem 

por isso menos numerosos da sociedade. Se a alienação cultural é um sintoma, o é antes de um 

doença social do que individual. Frequentemente o alienado cultural expressa-se por meios 

próprios alternativos, através de uma subcultura, que as elites dominantes desvalorizam, 

desprezam e que podem adquirir proporções de verdadeira rebelião cultural. Atualmente temos 

grafiteiros, descendentes diretos de pintores marginalizados, que se autodenominam ‘cultura de 

rua’, e também os raps, as danças de rua, entre outros (Cf. Rodrigues 2011: 1). 

Esta polarização entre a elite e os excluídos dá origem a um movimento pendular entre 

os extremos da comunidade de tal sorte que a História da Arte, é a história de uma sequência 

de movimentos de polaridade: depois do romantismo segue-se o realismo, após longos períodos 
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de valorização do espiritual, segue-se um longo período de valorização do carnal (Cf. Mexias-

Simon 2012: 22). 

Na cultura está inerente, para além de outros fatores, o culto da leitura, sendo esta de 

extrema importância para as crianças que serão os adultos leitores do futuro e assim vierem a 

ter maior facilidade em escrever e comunicar com os outros. É numa biblioteca que podem 

realizar as leituras, e fundamentalmente colocar à disposição dos usuários materiais do seu 

interesse, apesar de que já lá vai o tempo em que as bibliotecas eram lugares aborrecidos e 

empoeirados, e não podem ser vistas apenas como um local de consulta e pesquisa para 

complementar o currículo da escola, mas também como um lugar atrativo e de lazer que 

fomenta o culto da leitura, não só nas crianças, mas também nos adultos (Cf. Linhares 2012: 

1).   

A cultura é tudo aquilo que não vem da própria natureza, tudo o que é produzido pelos 

animais racionais que são os seres humanos, e é exatamente isso que diferencia os seres 

humanos dos animais irracionais, a capacidade que conseguem ter de realizar a cultura. 

A diversidade de culturas também é muito grande, pois envolve diversas pessoas de vários 

lugares, com hábitos e costumes diferentes, e apesar da existência de todas essas diferenças o 

respeito entre as pessoas de diferentes culturas é essencial para que haja o bom convívio entre 

eles. Existe também uma grande diversidade de culturas, e cada vez haverá mais, pois com a 

globalização e emigração, as pessoas vão mudando o seu local de residência, transportando com 

elas as suas respetivas culturas, e com o tempo, vão misturar-se com as culturas existentes nos 

novos locais de residência, e mesmo com todas essas diferenças evidenciadas, o respeito entre 

as pessoas residentes num mesmo local, é muito importante para o normal funcionamento da 

sociedade (Cf. Silva 2012: 1).  

Assim, o reconhecimento de que outros também fazem, divulgam e apreciam o mesmo 

que o indivíduo, é o meio de integrá-lo melhor numa sociedade. Ser poeta é bom, mas ser um 

poeta entre outros poetas é melhor.  

Ao contentamento de criar, soma-se a satisfação de cultivar um estilo próprio, não se 

tratando mais de criar, divulgar ou apreciar arte, mas sim de criar, divulgar ou apreciar sob uma 

visão distinta, peculiar e personalizada. Esta identidade cultural em níveis diferentes vai 

alicerçando a consciência do povo (Cf. Rodrigues 2011: 1). 

Esse sentimento que transcende o espaço e o tempo, está presente em todas as formas de 

manifestação cultural, sendo este um sentimento que está sempre presente, inerente à espécie. 

Este sentimento é consequência da necessidade de comunicação, pois quem vive, 

comunica, e o homem que comunica, fá-lo através de certos meios e símbolos. Assim sendo, a 
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existência de meios e símbolos de comunicação são em si, a base da cultura, característicos de 

um grupo. 

A formação cultural de um grupo estabelece-se baseada inicialmente nos fatores 

climáticos e geográficos, passando pelas atividades de sobrevivência mais adequadas àquele 

grupo, pelo tipo de alimento disponível, seguido pela religião e atividades de lazer que se criam 

em decorrência das primeiras condições citadas. 

Assim, onde há frio existe o hábito de se ler muito, come-se grandes quantidades de 

gordura, a solidariedade é um sinónimo de sobrevivência; em contrapartida onde há calor 

exercita-se o corpo, come-se frutas frescas e prevalece o espírito de aventura (Cf. Rodrigues 

2011: 1). 

É o meio que influencia o homem e o molda à sua imagem, sendo este posteriormente 

também moldado e modificado pelo homem (Cf. Rodrigues 2011: 1). 

Os meios de comunicação e as facilidades tecnológicas recentes diminuíram os contrastes 

sem anular as diferenças, ainda que a comunicação entre os povos estimule a compreensão e o 

respeito mútuo, e enriqueça a humanidade. 

A cultura é fundamental, sendo esta, uma ponte de ligação entre gerações e extratos 

sociais. O fazer e o admirar a arte, utilizando-a como fator de integração social e formadora de 

identidade, é um comportamento transferido de pai para filho e começa no berço, ao som das 

primeiras cantigas e histórias de fadas (Cf. Rodrigues 2011: 1). 

Muito se podia enunciar sobre as histórias de fadas, a linguagem que os adultos encontram 

para transpor no universo infantil. A partir daí é um longo caminho a percorrer por parte dos 

pais para tentar elucidar cada vez mais, e no decorrer do desenvolvimento da criança, até à 

idade adulta, para incutir o gosto pela leitura. 

As histórias infantis refletem-se no psíquico infantil em vários níveis, conscientes e 

inconscientes. A utilização destas histórias permite uma ampla abordagem da problemática 

infantil por várias razões, tais como: 

- razão estética, que sendo agradável, capta a atenção da criança; 

- atividade lúdica que permite o desdobramento do tema utilizando a criatividade e a 

participação ativa da criança, podendo ser modificada em dramatização simples, peça teatral 

elaborada, pintura, letra de música e brincadeira de faz-de-conta; 

- contar uma história estabelece e/ou fortalece os laços afetivos entre quem conta e 

quem ouve (Cf. Rodrigues 2011: 1). 
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Com o uso das interações não-verbais que se criam entre o narrador e o ouvinte, gera-se 

uma cumplicidade e uma empatia que fortalece a sensação de segurança e compreensão do 

outro, tanto por parte do narrador, quanto do ouvinte (Cf. Rodrigues 2011: 1). 

O facto de ouvir histórias auxilia a criança a sentir-se incluída no mundo e integrada na 

realidade. A maneira como os pais contam, que na sua idade ouviam histórias contadas pelos 

avós, para que ela possa por sua vez contar aos seus filhos, a criança pode identificar-se com os 

pais, projetar-se no futuro, modelar os seus comportamentos e entender-se como uma união nas 

diferentes cadeias de gerações. 

Para além de histórias infantis, a leitura amplia o vocabulário em geral e transmite por 

estímulos subliminares todo o tipo de informação cultural e conhecimentos teóricos sobre a 

história, a geografia, a religião e os costumes dos povos. 

Através da cultura, o conflito pode transformar-se em parceria, a tolerância pode dar lugar 

à integração dos novos passos no mesmo caminho antigo. 

Uma cumplicidade estabelece-se entre pessoas de todas as idades e de todos os extratos 

sociais frente a uma manifestação cultural. Por meio de um elo invisível, já não se trata mais de 

ser rico ou pobre, branco, negro ou mestiço, rural ou urbano, todos sentem-se iguais. 

A solução cultural é a melhor arma de que dispomos para combater os graves problemas 

socioeconómicos do nosso país, pois a cultura interfere diretamente na autoestima de maneira 

surpreendente, atribuindo valor, identidade, disciplina e a motivação para mudar. A cultura 

proporciona prazer em ser, fazer e pertencer, sendo este o prazer saudável do bem viver. 

Tal como referido anteriormente, pode concluir-se que a cultura, em todos os seus 

aspetos, artísticos ou outros, tanto de criação, quanto de admiração e divulgação, tem como 

resultado fortalecer a identidade pessoal e social do indivíduo, bem como de integrá-lo na sua 

família e na sua comunidade, fornecendo-lhe através do bem-estar mental e social, condições 

de bem-estar no mundo (Cf. Rodrigues 2011: 1). 

O conceito de cultura está intimamente ligado ao conceito de formação. Precisamos de 

prestar atenção a esta relação para entendermos o estado da questão nos dias de hoje, quando 

certa crise da cultura relaciona-se à educação no contexto da crise geral da sociedade.  

Entre a inclusão e a exclusão de indivíduos e grupos ao poder, pois é de poder que se trata 

quando se fala de cultura, a sociedade de um modo geral enfrenta-se com o desejo da 

democracia que nada mais é, do que a partilha das ideias e das práticas no contexto da sua 

diversidade. Vivemos a experiência de uma sociedade afundada em diversas perspetivas, 

desejos, posicionamentos e, sobretudo jogos de força; perante isso, a democracia é um desejo e 
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um ideal pelo qual devemos lutar, pois não está pronta como demonstra a inacessibilidade da 

cultura. 

O problema do acesso à cultura é ele mesmo um problema cultural, e não deixa de ser até 

mesmo um problema estético, ou seja, de gosto, de relação sensível com as obras de arte e os 

produtos culturais. A dificuldade do mercado é da unificação dos seres humanos, impedidos de 

outras experiências estéticas capazes de promover a formação para além da estupidificação, da 

imbecilização que o modo de ver o mundo de um só ponto de vista produz. 

Contra o descaso da política institucional e da sociedade como um todo, cabe a luta diária 

de artistas e produtores, professores, jornalistas e cidadãos que não pensam que o pensamento, 

da ação e da experiência estética seja um bom futuro para uma sociedade que deseja ser 

verdadeiramente democrática. (Cf. Tiburi 2009: 1). 

A cultura é fundamental sendo expressa e obtida de diversas formas, inclusive através da 

leitura, um ato fundamental para o crescimento humano a todos os níveis e que devia ser uma 

constante do dia-a-dia, mas que nem sempre se verifica (Cf. Xavier e Santos 2007: 3).  

Um estudo realizado em Portugal, no ano de 2008 pelo CIES-ISCTE, Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia sobre “A importância da leitura nas sociedades atuais em 

Portugal” demostrou que os portugueses de forma unânime, reconhecem a importância da 

leitura na sociedade e que está muito presente de diversas formas no seu dia-a-dia, sedo em 

termos gerais (95%), ou em domínios específicos como na atividade profissional (97%), no 

ensino e na formação (98%), na prática do exercício dos direitos e deveres de cidadania (96%), 

na utilização da Internet (92%), entre outros. 

Com a realização deste estudo, os cidadãos portugueses foram convidados a avaliar a 

situação de Portugal perante esses parâmetros, e os resultados obtidos demonstraram que 

aproximadamente metade das pessoas, pensa que a leitura em termos gerais, tem vindo a 

aumentar nos últimos 10 anos no país, especialmente a leitura associada às novas tecnologias: 

mensagens no telemóvel, utilização do computador e o acesso à Internet. Este aumento 

associado às novas tecnologias, é mais significativo entre os indivíduos com níveis de 

escolaridade mais elevados. 

Quanto aos outros suportes de leitura como: livros, jornais, revistas, folhetos, a opinião 

vigente, embora de maneira um pouco menos acentuada do que para os suportes tecnológicos, 

é a de que a respetiva leitura também aumentou nos últimos anos em Portugal 

Os significados que a população atribui à leitura são múltiplos, ou seja, a leitura é uma 

atividade considerada útil, para 79% dos cidadãos, para muitos é simultaneamente um prazer 
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(61%), havendo também pessoas que consideram a leitura um passatempo (55%), uma escolha 

(54%) ou mesmo um hábito (44%).  

Apesar das repostas serem positivas de um modo geral, também houve respostas de 

pessoas que consideram a leitura como uma obrigação (21%), apesar de ter sido menos 

significativa, mas partiu dos mais jovens e pelos mais escolarizados, o que nos mostra que em 

2008 os mais jovens ainda não estavam direcionados para escolher um livro sendo trocado 

antes, por um jogo de computador, telemóvel ou Internet (Cf. Costa et al. 2008: 2-5).  

Os hábitos de leitura duma comunidade dependem dum conjunto complexo de fatores. 

Em Portugal, muitas circunstâncias têm concorrido para os alterar, levando à preocupação na 

melhoria das condições económicas das famílias, medidas de política educativa e cultural como 

a escolarização progressiva e mais prolongada da população, o lançamento da rede de 

bibliotecas públicas, que ocorreu há vinte anos, e da rede de bibliotecas escolares existentes há 

dez anos, decerto contribuíram para o alargamento das possibilidades de acesso aos livros, 

revistas e jornais.  

Foram várias as iniciativas públicas ou privadas visando estimular o encontro entre livros 

e leitores como feiras de livro, debates com autores ou comunidades de leitores que têm vindo 

a obter efeitos positivos, há que reconhecer uma evolução encorajadora. 

Em contrapartida, contínua a haver quem considere a leitura em Portugal uma luta difícil 

de vencer, sobretudo entre aqueles que mais valorizam o ato da leitura, mas não desistem de 

salientar o efeito prejudicial, devido a uma maior afluência à televisão, na facilidade no acesso 

à Internet ou aos jogos de computador que, não exigindo qualquer tipo de esforço, nem 

concentração, funcionam como inibidores do desenvolvimento pessoal, numa sociedade com 

hábitos culturais que são reconhecidamente frágeis. 

Atualmente não é uma tarefa fácil conquistar os cidadãos para os incomparáveis 

benefícios da prática da leitura devido à concorrência de múltiplas solicitações para a ocupação 

do tempo. Mas apesar da presença de fatores negativos, pode ser possível transformar alguns 

deles, como por exemplo as novas tecnologias, em potenciais aliados, passando a ser um 

complemento aos livros e para auxiliar até na pesquisa dos mesmos a nível online sem ter de se 

deslocar do sítio onde estão. 

Em Portugal, foi realizado um estudo sociológico relativo à afluência à leitura no nosso 

país, tendo como principais variáveis de estudo o sexo, o grau académico, a região do país onde 

vivem e o número de habitantes em cada região.  
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De forma sucinta e através da análise da figura 1, abaixo representada, podemos referir 

que quanto ao sexo existe uma maior percentagem de afluência à leitura por parte do sexo 

feminino com cerca de 52,3% comparativamente com os 47,7% por parte do sexo masculino. 

Outra variável a destacar é a idade, em que se verifica que na faixa etária entre os 25-34 

e 35-44 são as idades onde o ato da leitura é mais frequente, mas em contrapartida nas idades 

entre os 15-17 anos verifica-se menor percentagem de leitura. Isto deve-se em grande parte à 

substituição da leitura pela televisão, jogos de computador entre outros. 

Relativamente ao grau de escolaridade a maior percentagem da prática da leitura foi no 

Ensino Básico-1º ciclo com cerca de 35,1%, devendo-se em parte ao exercício de persuadir à 

leitura nas escolas por parte dos professores e até mesmo em família por parte dos pais, podendo 

haver a justificativa de que são idades baixas, faixa etária que não apresenta incutido o vício 

constante da televisão, do uso de computadores e mais precisamente de jogos de computador.  

Quanto à região no país em que a prática da leitura é mais comum, é na zona da grande 

Lisboa com cerca de 27,4 % contra 4,2% no Algarve. A grande razão que justifica em parte 

estes valores é o facto de na zona da grande Lisboa apesar da azáfama constante da cidade, as 

pessoas aproveitarem todos os bocadinhos livres do seu tempo para ler, seja na rua à espera de 

transporte, ou até mesmo dentro desses ao longo das viagens até ao local de trabalho.     

Por fim, a última amostra refente à prática da leitura mais frequente mediante o número 

de habitantes por habitat, veio a demostrar que a afluência era maior em habitats até 2000 

habitantes com cerca de 41,3%. 

Apesar dos perfis de qualificação escolar da população portuguesa estarem ainda muito 

distantes dos da média, quer dos países da OCDE quer dos da UE, ao longo dos anos tem sido 

uma constante o aumento da prática da leitura realizando-se várias aperfeiçoamentos para que 

isso ocorra, desde os elevados níveis de qualificação escolar dos portugueses, ao alargamento 

da escolaridade obrigatória e assim uma diminuição da taxa de analfabetismo. 
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Figura 1: Dados estatísticos sobre um estudo em Portugal realizado em 2007, sobre a afluência à leitura mediante 

as variáveis do sexo, idade, escolaridade, região do país e número de habitantes por habitat (Fonte: Gabinete de 

Estatística e Planeamento da Educação 2007). 
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Outro estudo e não menos importante foi o realizado relativamente aos hábitos dos 

portugueses em relação à ida a bibliotecas, tendo sido dada maior importância às bibliotecas 

públicas e às bibliotecas escolares. 

Segundo o Inquérito Anual às Bibliotecas do INE em curso até 2003, o número total de 

bibliotecas passou de 1.614 em 1995, para 1.960 em 2003, o que significa um aumento de 21%.  

Estes dados são relativamente a bibliotecas escolares, que representam cerca de metade 

do total das bibliotecas existentes. Este tipo de bibliotecas varia entre 865 em 1995 e 942 em 

2003, o que corresponde a um aumento de 9%. Contudo, o aumento mais significativo refere-

se às bibliotecas públicas cerca de 69%. 

Tal como se observa na figura 2, representativa dos dados mencionados anteriormente, 

pode observar-se uma diferença bem significativa relativamente a uma maior frequência a 

Bibliotecas Públicas que Bibliotecas Escolares. 

Segundo o INE, Instituto Nacional de Estatística, as bibliotecas públicas são “bibliotecas 

dirigidas ao público em geral, que prestam serviço a uma comunidade local ou regional podendo 

incluir serviços de extensão, nomeadamente a hospitais, prisões, minorias étnicas ou outros 

grupos sociais com dificuldades de acesso ou de integração” (INE 2002:1). 

Quanto às bibliotecas escolares são aquelas que são “dependentes de um estabelecimento 

de ensino não superior destinado a alunos, professores ou outros funcionários desse 

estabelecimento, embora possa estar aberta ao público”. (Cf. Santos et al. 2007: 18). 

O INE entende por utilizador inscrito de biblioteca “qualquer pessoa que utilize os 

serviços de uma biblioteca, devendo ser contada nominal e anualmente e não pelo número de 

vezes que procura os serviços da biblioteca”. (INE 2002:1). 

Considerando todos os tipos de bibliotecas, o número dos seus utilizadores triplicou entre 

1995 e 2003 (de pouco mais de 4 milhões passaram para mais de 12 milhões e meio) (Cf. Santos 

et al. 2007: 32-33). 
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Figura 2: Dados estatísticos de hábitos dos portugueses de frequentar bibliotecas públicas e escolares (Fonte: 

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 2007). 
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2. História da Biblioteca Municipal de Vila Real 

 

A cidade de Vila Real começou a aparecer através das margens do Rio Corgo, um dos 

afluentes do Rio Douro, e ergue-se a cerca de 450 metros de altitude, numa região que revela 

indícios de poder ter sido habitada desde o tempo do Paleolítico. Na figura 3 presente na página 

seguinte, está representada a cidade de Vila Real em 1938, e nota-se uma grande evolução 

comparativamente aos dias de hoje. Os vestígios de povoamentos posteriores existentes, como 

o Santuário Rupestre de Panóias, denunciam com certeza, a presença dos romanos na região, 

mas os tempos que se seguiram, durante as invasões bárbaras e sobretudo muçulmanas, 

impuseram um despovoamento gradual que só terminou com a aproximação do séc. XII, com 

a outorga em 1096 do foral de Constantim de Panóias, pelo Conde D. Henrique (Cf. Câmara 

Municipal de Vila Real 2009: 1). 

O fundador de Vila Real, D. Dinis garantiu que esta iria sempre pertencer à Coroa, mas o 

que não foi possível ao longo dos séculos vindo a ter vários donatários, para além de D. Dinis, 

teve também a Rainha Santa Isabel, D. Leonor Teles, D. Pedro de Meneses entre outros. 

Durante o século XV a população começou a expandir-se para lá dos muros e tendo sido 

edificados os conventos de duas ordens concorrentes, a dos Dominicanos e a dos Franciscanos. 

É de salientar ainda que Vila Real era designada de “ Corte de Trás-os-Montes” devido à 

presença de famílias fidalgas na vila, mais precisamente entre os séculos XVII e XVIII, tendo 

sido patenteada pelos brasões presentes nas fachadas de algumas casas senhoriais (Borges 2006: 

20-21).  

Hoje em dia Vila Real vive uma fase de crescente desenvolvimento em diversos campos, 

a nível industrial, comercial e dos serviços, com relevo para a saúde, o ensino, o turismo, 

apresentando-se como local de eleição para o investimento externo, tendo até acontecido em 

julho pela primeira vez na região, o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (Cf. Câmara 

Municipal de Vila Real 2009: 1). 
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Figura 3: Fotografia da cidade de Vila Real em 1938 (Fonte: Câmara Municipal de Vila Real). 

 

Ao longo dos tempos as histórias e vivências tao enraizadas nos povos, tornou as 

populações mais ricas em sabedoria e conhecimento. 

O culto ou a valorização da cultura foi crescendo ao longo dos anos, tendo sido em grande 

parte os mosteiros que contribuíram, tendo um papel bastante importante: muita da cultura 

grega, romana, celta, nórdica e cristã da Antiguidade e Medieval, foi preservada pelo trabalho 

árduo e silencioso dos monges copistas, no século VIII d.C., já surgiam anexos aos mosteiros: 

grandes centros culturais e as Escolas Monacais. 

Toda a evolução que aconteceu ao longo dos tempos das bibliotecas, antes da própria 

história do livro, é acompanhada pelo momento em que a humanidade começa a ter a 

capacidade de dominar a escrita.  

As primeiras bibliotecas de que se tem notícia foram construídas no Iraque, mais 

precisamente na cidade de Nínive por volta do século VII, sendo chamadas "minerais", pois 

toda a documentação era assente em placas de argila como se pode verificar na figura 4. 
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Posteriormente, apareceram as chamadas bibliotecas vegetais e animais, constituídas de 

rolos de papiros e pergaminhos; estas eram usuais dos Babilónios, Assírios, Egípcios, Persas e 

Chineses (Pinho e Machado 2010:1)  

Mais tarde, com o aparecimento do papel, que era fabricado pelos árabes, começaram a 

formar-se as bibliotecas de papel e, só depois surgiram as de livro propriamente dito. 

Mas houve outras bibliotecas que também tiveram grande importância ao longo da 

história, como as bibliotecas judaicas, em Gaza; a de Nínive, da Mesopotâmia; e a biblioteca 

de Pérgamo, que foi incorporada à de Alexandria, antes da sua destruição. Os gregos também 

possuíam bibliotecas, mas as que eram consideradas as mais importantes, eram as particulares 

de filósofos e teatrólogos (Pinho e Machado 2010:1).  

Só a partir do século XVI é que a biblioteca realmente se transforma, tendo como 

característica a localização acessível a todas as pessoas, passando a ter um carácter intelectual 

e civil, a democratização da informação e especializada em diferentes áreas do conhecimento. 

Pela sua elevada importância ao longo dos anos surgiram diferentes tipos de bibliotecas, que se 

foram atualizando e desenvolvendo mediante a evolução dos povos e a necessidade que tinham 

em recorrer às mesmas. 

Sendo assim as bibliotecas podem ser públicas ou particulares. Nas bibliotecas públicas 

o acesso aos livros costuma ser por norma gratuito, e muitas vezes é possível emprestar livros 

por um determinado tempo, a depender das políticas previamente definidas, que variam de 

acordo com o tipo de obra e local.  

Figura 4: Documentação em placas de argila (Fonte: Sala de leitura Basílio Machado). 
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As bibliotecas públicas tentam ser locais onde a comunidade tem acesso a informações 

que de alguma forma podem ser úteis, e ajudam a desenvolver a sociedade no geral, apesar de 

que atualmente muitas bibliotecas existentes no país já tentam oferecer infraestruturas para a 

inclusão digital. 

Por sua vez, as bibliotecas particulares podem ser mantidas por instituições de ensino 

privadas, fundações, instituições de pesquisa ou grandes colecionadores. Algumas delas 

permitem o acesso a coleções, permitindo a pesquisadores, estudantes ou outros interessados 

terem acesso às informações armazenadas nas suas dependências. 

As bibliotecas especializadas oferecem coleções de informações sobre um determinado 

tema mais específico, tais como medicina, matemática, cinema ou outros. 

As bibliotecas comunitárias geralmente situam-se em áreas residenciais e em bairros da 

periferia, recebendo pouco ou nenhum apoio governamental. Estas sobrevivem por meio de 

doações de pessoas ou instituições privadas. 

Normalmente, as coleções de livros existentes nas bibliotecas são classificadas, de modo 

a facilitar a localização e consulta por parte dos usuários, usando em muitos locais a tabela da 

CDU (Classificação Decimal Universal).   

A classificação pode obedecer a diversos critérios, sendo mais comum a classificação por 

assuntos, e dentro do mesmo assunto, por nome do autor de acordo com a ordem alfabética. 

Ao longo da História, é possível verificar que houve uma grande evolução das bibliotecas, 

que são classificadas do seguinte modo: 

 

Bibliotecas da antiguidade - estas bibliotecas não são acessíveis ao público, templos e 

palácios. A religiosidade ficava a cargo de sacerdotes, o saber era sagrado e somente os 

sacerdotes sabiam ler.  

O tipo de material utilizado na época eram as placas de argila, rolos de papiro ou 

pergaminho. 

 

Bibliotecas monásticas - existem vários tipos de bibliotecas monacais tais como as 

bibliotecas dos mosteiros e das catedrais. As mais célebres bibliotecas monásticas são a 

Biblioteca do Monte Athos, na Grécia, a Biblioteca de Cassiodoro, escritor e estadista romano 

e a biblioteca de Monte Cassino. 

 

Bibliotecas comunitárias - o número destas bibliotecas tem aumentado nos últimos anos, 

inclusive com um sistema informal de empréstimo que dispensa até mesmo funcionários: neste 
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sistema, o próprio interessado escolhe o livro que quer, anota o seu nome num papel, e retira a 

obra, entregando-a quando puder. 

É uma maneira de exercitar a cidadania e o senso de responsabilidade de cada um. 

 

Bibliotecas universitárias - O grande acontecimento medieval que de uma certa forma, 

decide os destinos de toda a civilização e, por consequência, os destinos do livro, é a fundação 

das universidades. Estão ao serviço dos estudantes e do pessoal docente das universidades e 

outros estabelecimentos de ensino. Correspondem à unidade de informação de uma 

Universidade, pelo que as suas coleções devem refletir as matérias lecionadas nos cursos e nas 

áreas de investigação da instituição.  

A documentação é sobretudo de carácter científico e técnico, que deve ser 

permanentemente atualizada, através da aquisição frequente de um grande número de 

publicações periódicas tanto em suporte papel como eletrónico.  

A seleção da documentação é feita essencialmente pelos diretores de cada departamento 

da Universidade e não tanto pelo bibliotecário. Estas Instituições têm como objetivos principais: 

apoiar o ensino e a investigação; dar um tratamento técnico aprofundado aos documentos, 

nomeadamente ao nível da indexação; e atualizar constantemente os fundos documentais.  

 

Bibliotecas particulares - estas são as bibliotecas reais, dos grandes senhores, que mais 

tarde passaram a ser oficiais ou públicas. Escritores e intelectuais usualmente possuem grandes 

bibliotecas, geralmente incorporadas a universidades após a morte dos donos, como por 

exemplo a Biblioteca de Carlos Magno - Rei dos Francos (768-814) (Cf. Canfora 1989: 195). 

 

Bibliotecas infantis - oferecem toda uma variedade de serviços e fundos bibliográficos 

vocacionados especialmente para as crianças. Estas bibliotecas têm como prioridade criar e 

fortalecer hábitos de leitura nas crianças desde tenra idade, familiarizar as mesmas com os 

diversos materiais que poderão enriquecer as suas horas de lazer.  

Visam despertar as crianças para os livros e a respetiva leitura, desenvolvendo a sua 

capacidade de expressão, criatividade e imaginação. 

Segundo Carol C. Kuhlthau, para haver uma aprendizagem baseada na dúvida, deve-se 

usar a biblioteca e os seus recursos, não sendo uma atividade adicional, esporádica, mas sim o 

próprio núcleo do projeto político pedagógico. A dúvida é uma forma de aprender e os recursos 

na biblioteca e o processo de pesquisa são componentes essenciais neste processo (Kuhlthau 

1999:14).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Magno


A importância da Biblioteca Municipal para a cultura de Vila Real 

27 

 

Bibliotecas hospitalares - são bibliotecas normalmente criadas a partir da cooperação com 

o Ministério da Saúde, que visam a humanização da assistência aos doentes.  

O seu objetivo é fazer com que o período de hospitalização não seja um fator de exclusão 

para os doentes, pois, vêm-se afastados da família, amigos e de sua casa. Também tornar a sua 

"estadia" mais lúdica, alegre, o menos traumatizante possível, atenuar situações de angústia e 

sofrimento, melhorar as relações com a equipe hospitalar e contribuir para o bem-estar físico e 

psíquico dos doentes.  

Os seus utilizadores são todas as pessoas que têm necessidade de se deslocar ao hospital, 

crianças e pais, jovens, adultos e idosos, portanto, todos aqueles que se encontrem imobilizados 

no leito, em períodos de espera, em momentos transitórios ou livres de internamento, consulta 

ou até mesmo no atendimento ambulatório. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e 

voluntários, exercem de mediadores entre os livros, a leitura e os doentes, pois, vão espalhando 

a leitura pelos vários ambientes dos hospitais públicos do País. 

 

Bibliotecas do século XXI - as bibliotecas sempre sobreviveram aos diferentes 

paradigmas tecnológicos, desde a invenção da escrita, passando pela tipografia, até chegar ao 

atual contexto tecnológico em que coexistem as bibliotecas tradicionais e as modernas.  

É denominada como uma biblioteca híbrida, isto é, com espaços, serviços e coleções 

simultaneamente físicos e virtuais, em que as novas tecnologias de informação e comunicação 

passam a ser a base do serviço e da inter-relação com o utilizador; passando a oferecer ao 

cidadão um conjunto de informações que as novas tecnologias tornam disponível, mas já de 

forma tratada e selecionada, possibilitando assim uma maior rapidez de acesso à informação.  

 

Biblioteca itinerante - é de salientar ainda a biblioteca itinerante, que é uma extensão da 

Biblioteca Municipal de Vila Real que se destina a levar livros a escolas, lares de idosos, e ao 

Estabelecimento Prisional desta cidade.  

Desta forma pode levar-se a cultura e incentivar a leitura a quem não tem acesso facilitado 

aos livros, sendo que este tipo de biblioteca movimenta 800 livros por mês, como a figura 5 

demonstra (Ferreira 2015: 14). 
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Não se pode dizer de todo que antes disso não havia em Vila Real qualquer tipo de acesso 

a núcleos de livros que, aliás, posteriormente viriam a constituir o acervo da Biblioteca.  

Assim, por exemplo, existe a livraria de José Teixeira de Melo e Castro, que após a morte 

deste, foi totalmente doada pelo seu irmão António Teixeira de Melo e Castro aos religiosos do 

Convento de São Francisco, por escritura de 21 de janeiro de 1821, com destino à ilustração 

dos religiosos e da respetiva população local, tratando-se assim de um importante núcleo de 

2.348 livros e folhetos (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 2009: 1). 

Desta escritura de doação consta, entre várias outras cláusulas, que a livraria devia ser 

franqueada ao público que assim o desejasse. Ficou ainda declarado que não podia sair da 

livraria qualquer obra, privando através deste modo o benefício dos habitantes desta vila a quem 

pretende ele também beneficiar. Em caso de contravenção ao que estava estipulado, a 

administração da livraria passaria para a Câmara Municipal. De igual modo, a propriedade da 

livraria por sua vez passaria para a Câmara Municipal, caso o convento fosse extinto ou os 

religiosos fossem mudados para outro convento. Também as livrarias dos dois conventos (São 

Figura 5: Biblioteca Itinerante da Biblioteca Municipal de Vila Real (Fonte: Jornal Notícias de Vila Real). 
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Domingos e São Francisco) podiam passar a ser franqueadas ao público, embora sob a 

vigilância de um religioso.  

A livraria de São Francisco era especialmente valiosa e, justificava por isso, grandes 

cuidados, de que encontramos eco nos Termos das Visitas ocorridas no séc. XVIII. Sendo este 

o local onde era feita a verificação dos catálogos de livros (elencos na linguagem da época), 

quer na livraria, quer na 1ª e 2ª dos irmãos pregadores (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 

2009: 1). 

Quando se encontravam irregularidades, mandavam-se de imediato corrigir, e quando 

havia aquisições de novos livros, exigia-se a sua inclusão nos elencos e a sua distribuição pelas 

diferentes classes, assim como a sua colocação na estante adequada. 

A criação da Real Biblioteca Pública da Corte em 1796, cujo alvará aparece registado no 

Livro de Registo Geral da Câmara Municipal de Vila Real, terá estimulado as Câmaras 

Municipais a transformar as suas livrarias em bibliotecas públicas.  

A Câmara Municipal de Vila Real foi uma das várias que manifestaram interesse em criar 

a sua. Prova-o, entre outros, o facto de em 1831 encontrarmos referências a um edifício que a 

Câmara andava a construir junto ao adro de São Pedro, para mais tarde, aí instalar os Paços do 

Concelho, a Casa da Audiência e também a Livraria Pública. Tudo leva a crer que o projeto não 

foi concluído (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 2009: 1). 

 Em 1836, ano em que a Câmara se viria a instalar na Rua da Amargura, a Rainha Dona 

Maria II oferece à Câmara Municipal o quarteirão do extinto convento dos religiosos de São 

Domingos, para os serviços do Município e Livraria Pública.  

Também nesse momento não foi possível concretizar a ideia, sobretudo porque o 

convento se encontrava então ocupado por uma unidade militar, e depois por em 1837 se ter 

verificado ali um grande incêndio que tornou mais inviável esta pretensão (Nogueira 2014: 6-

7). 

No mês imediato à extinção das ordens religiosas, a Câmara Municipal nomeia 

depositários dos bens dos conventos extintos e nacionalizados. No âmbito destes bens 

encontravam-se as livrarias, em especial a de São Francisco, que era particularmente valiosa, e 

que incluía também a livraria de José Teixeira de Melo e Castro, que após essa data passou a 

ser propriedade da Câmara.  

A Câmara e a Fazenda Pública partilharam as responsabilidades relativas à sua segurança. 

Nomeou-se então, em Agosto de 1834, um encarregado que era administrador (não era 

propriamente bibliotecário, uma vez que as livrarias se encontravam nesta época fechadas). Era 
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ele juntamente com o Padre Joaquim de Jesus Maria Bandeira, que deviam assegurar a guarda, 

a limpeza e também a segurança dos livros. 

Em 1838, a Câmara Municipal não só pede solicitação, como também vê autorizada a 

possibilidade de tomar conta das livrarias que pertenciam à Fazenda Pública, propondo-se assim 

a criar uma Biblioteca Pública (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 2009: 1). 

No ano seguinte, mais concretamente no dia 22 de outubro de 1839, Dona Maria II cria 

por portaria, a Biblioteca Pública de Vila Real. Então houve a necessidade de catalogar os 

livros, catálogo esse que ainda hoje existe. Para se ter uma pequena noção sobre a sua grande 

dimensão, o núcleo doado por Melo e Castro tinha praticamente 2300 volumes, por sua vez, a 

livraria do Convento de São Francisco contribuiu com quase 2000 livros e 12 cartas geográficas, 

o Convento de São Domingos com 633 livros. Também vem catalogado um pequeno núcleo 

com 91 livros que pertenciam ao Dr. Gama, assim como 41 volumes restituídos pelo Vigário-

Geral Barroso, e ainda existiam também 136 duplicações, o que no total perfazia uns 

impressionantes 5164 livros (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 2009: 1). 

Durante o séc. XIX a Biblioteca Pública funcionava com condições muito precárias e 

nada satisfatórias, existindo em mais do que um local. 

No ano de 1917 a Biblioteca Pública de Vila Real apenas possuía 3081 volumes nas suas 

instalações, e conta com cerca de 301 leitores, sendo que durante a primeira metade do séc. XX 

funcionava com grandes dificuldades, ainda assim viu o seu acervo ser ligeiramente aumentado, 

contando em 1958 já com 5511 livros impressos (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 2009: 1). 

 Já no ano de 1960 o património da Biblioteca Pública é posto em risco, devido a um forte 

incêndio que aconteceu na época, destruindo a Secretaria da Câmara Municipal. Após este 

trágico acontecimento, procedeu-se à transferência de todo o seu espólio para uma loja existente 

no Mercado Municipal, sem que houvesse qualquer tipo de preocupação com o estado e 

conservação das obras existentes. 

Cinco anos depois, através do Decreto-Lei nº 46.350 de 22 de maio é criado o Arquivo 

Distrital de Vila Real, onde fica agregada também a Biblioteca Pública, tendo como designação 

geral Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Vila Real, passando a ser contemplada com 

Depósito Legal, só que ainda assim o seu espólio não está todo reunido pois continuava disperso 

por várias localizações. Passados quatro anos, mais concretamente no dia 24 de novembro de 

1969 a Câmara Municipal de Vila Real delibera atribuir à Biblioteca o nome de Biblioteca 

Pública Municipal Dr. Júlio Teixeira, que mesmo apesar de ter havido um período em que 

esteve encerrada ao público, acabaria por reabrir no dia 6 de janeiro do ano seguinte, no 

primeiro andar do atual edifício dos Paços do Concelho. 
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Em dezembro de 1975 através da Comissão Administrativa da Câmara Municipal, foram 

criadas condições para que começassem os trabalhos técnicos de catalogação com vista à 

reabertura da Biblioteca e o seu respetivo funcionamento. Com isto, constata-se a real dimensão 

da grande perda do património bibliográfico existente na época, que foi ficando ainda mais 

agravada com o passar dos anos (Cf. Câmara Municipal de Vila Real 2009: 1). 

Após a conclusão do trabalho técnico biblioteconómico e depois de ultrapassadas 

algumas dificuldades, a Biblioteca reabre finalmente ao público no dia 5 de maio de 1982. Com 

a revitalização que se sucedeu na Biblioteca, e com o forte incremento do fundo bibliográfico 

foi possível contabilizar no final deste ano um total de 20000 volumes existentes. Já nos anos 

80, no dia 17 de dezembro de 1988 procede-se à inauguração das novas instalações da 

Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Vila Real após ter se proceder a requalificação do 

antigo solar dos Botelhos e Bacelares. A funcionar no novo edifício, foram reunidos todos os 

fundos bibliográficos que faziam parte das bibliotecas públicas, da Biblioteca Municipal Dr. 

Júlio Teixeira e da Biblioteca Gulbenkian. 

Devido ao art.º. 32 do Decreto-Lei nº 60/97 de 20 de março – que aprova a orgânica do 

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo – a Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de 

Vila Real perde a sua componente de Biblioteca Pública, passando a designar-se apenas 

Arquivo Distrital de Vila Real, o que contribuiu para a decisão da Câmara Municipal de projetar 

e construir um novo edifício de raiz, contando com o apoio do Instituto Português do Livro e 

das Bibliotecas, destinado para a Biblioteca Municipal. 

Finalmente no dia 27 de outubro de 2006 é feita a inauguração do atual edifício da 

Biblioteca Municipal de Vila Real, mais concretamente na Rua Madame Brouillard, num 

espaço perto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Cf. Nogueira 2014: 5-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A importância da Biblioteca Municipal para a cultura de Vila Real 

32 

 

2.1. A influência da Biblioteca Municipal na cidade de Vila Real 

 

A existência de uma biblioteca numa cidade é de grande importância, pois desempenha 

com vigor o seu papel na sociedade, permitindo com isto a aquisição de conhecimento, tendo a 

função de levar a discussão crítica da realidade. 

Sem dúvida que os principais objetivos da biblioteca assentam em quatro diferentes 

parâmetros, nomeadamente: 

- na educação, que leva a promover e fornecer os meios necessários para o 

autodesenvolvimento do indivíduo ou grupo de indivíduos, independente do seu nível de 

educação, eliminando a barreira que existe entre o indivíduo e os conhecimentos; 

- outro parâmetro é a informação, que permite ao indivíduo obter as informações corretas, 

com rapidez e em profundidade sobre assuntos de interesse corrente; 

- existe também outro parâmetro definido como a cultura, visto ser um dos principais 

centros da vida cultural pretendendo promover um maior prazer e apreciação que abrange todas 

as artes.  

- por último, pode salientar-se que a biblioteca também tem como objetivo o lazer para a 

sociedade, permitindo momentos de leitura e pesquisa e facultar meios de mudança e 

descontração (Cf. AAVV 1971: 233-234).  

De salientar que a própria instituição permite ainda fornecer toda a informação necessária 

para a evolução tanto a nível intelectual como a nível académico do indivíduo, com o mesmo 

tipo de rigor existente nas bibliotecas especializadas, com o intuito de incentivar a leitura, tentar 

desenvolver a vida cultural da população. No entanto, na maioria das vezes, as bibliotecas 

resumem-se apenas a atender alunos para realizarem as suas pesquisas e fazerem os seus 

respetivos trabalhos. 

Ao analisarmos os tipos de bibliotecas existentes, tal como está referido anteriormente, 

percebe-se a verdadeira importância desse espaço na construção e na evolução que se sucede 

no pensamento humano. 

Sabemos que a verdadeira leitura é aquela que vai além da descodificação, pois o ato de 

ler é um processo que é contínuo e que leva a uma reflexão e análise; a leitura possibilita ampliar 

os horizontes levando o leitor a conhecer outros mundos.  

Wisniewski e Polak, Bamberger disseram que tendo as pessoas o direito de ler significa 

que têm igualmente o direito de desenvolver as suas potencialidades intelectuais e espirituais, 

tendo também o direito de aprender e progredir (Cf. Wisniewski e Polak 2009: 4). 
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Nesta mesma situação entendemos a necessidade de uma biblioteca, tanto escolar quanto 

pública, de dar a oportunidade a cada tipo de leitor para estar em constante contacto com os 

mais variados tipos de leitura. 

No entanto, para formar bons leitores são necessárias algumas condições, tais como: 

disponibilizar e incentivar mais à leitura levando desde cedo o culto da leitura nas escolas, e até 

em casa por parte dos pais. 

O papel das bibliotecas é considerado importante na formação de leitores, assim como o 

é não menos importante o incentivo a leitura por parte das escolas e bibliotecas que visam levar 

o ser humano a desenvolver o hábito da leitura.  

No entanto, a parcela de contribuição dessas na formação de leitores raramente é 

satisfatória, deixando uma lacuna muito grande na sociedade no que diz respeito ao hábito da 

leitura. 

Atualmente são realizados vários estudos que permitem concluir que não há grandes 

incentivos para que se desenvolva o hábito de se frequentar uma biblioteca, posto isto, ainda há 

muito trabalho para ser feito, para que se possa melhorar as mesmas e consequentemente para 

que haja o aumento do incentivo à leitura. 

As bibliotecas tradicionais (públicas, escolares, particulares etc.) necessitam ser 

aperfeiçoadas, para que possa realizar-se uma maior contribuição no que diz respeito à 

formação de leitores, para que com isto a leitura deixe de ser um privilégio a que poucos têm 

acesso, e se torne sim um direito de todos. 

A partir da perspetiva aqui defendida, fazem-se projetos necessários que incentivem o 

hábito de se frequentar as bibliotecas, com o objetivo de que a leitura aconteça além do período 

escolar, para que assim o leitor tenha um contacto mais direto com os diversos tipos de leitura, 

e como pudemos perceber, para isso acontecer, é preciso que haja uma maior atualização e 

desenvolvimento das bibliotecas, mediante a procura (Cf. Wisniewski e Polak 2009: 1-14). 

A cultura é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento, nomeadamente na 

cidade de Vila Real, pois a cultura é o complexo dos padrões de comportamento, ou seja, é o 

conjunto dos conhecimentos, costumes e métodos adquiridos num determinado lugar. 

A Biblioteca Municipal, para a cultura da cidade de Vila Real, tem um papel bastante 

ativo e contribui para o aumento do interesse cultural da população local, através da organização 

de eventos com o objetivo de cativar o público, e dar a conhecer a biblioteca e os seus respetivos 

serviços, nomeadamente o esclarecimento cultural através do atendimento ao público.  

A Biblioteca Municipal de Vila Real é uma instituição com o serviço de natureza 

informativa e cultural, que encontra-se integrada no Departamento de Desenvolvimento de 
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Económico e Social da Câmara Municipal de Vila Real. Com a missão determinante de ser uma 

Biblioteca de Leitura Pública, a sua dinâmica desenvolve-se no sentido de facilitar o acesso do 

público em geral à documentação e informação contida nos mais variados suportes, através de 

serviços e meios que disponibiliza de forma a corresponder à plena satisfação dos seus utentes.  

O funcionamento em regime de livre acesso permite aos utilizadores consultarem 

livremente os documentos existentes nas duas salas de leitura, sendo que também permite 

acesso a documentos reservados, mediante cumprimento de determinadas regras.  

A Câmara Municipal de Vila Real, na sua progressão política de promover não só a 

cultura, mas também a informação e o lazer, com a presença de Secretário de Estado da Cultura 

o Professor Doutor Mário Vieira de Carvalho, sendo o Presidente da Câmara Municipal a 

exercer funções nesta data, o Dr. Manuel Martins, procedeu à inauguração no dia 27 de outubro 

de 2006 da Biblioteca Municipal de Vila Real.  

A Biblioteca Municipal é um dos principais estabelecimentos culturais que o Município 

de Vila Real coloca ao dispor de toda a comunidade e região, sendo consideradas como “uma 

das colunas da civilização”, estão entre as coisas que mais contribuíram para a cultura e a 

tecnologia da humanidade, sendo designadas pelo poeta alemão Goethe como as memórias da 

humanidade (Cf. Canfora 2000: 1). 

Em suma, a existência das diversas formas de cultura é de extrema importância, não só 

para o progresso de um país, mais precisamente de uma cidade, como o estudo feito na cidade 

de Vila Real relativamente ao impacto da existência de uma biblioteca. 

 Existem diversos tipos de cultura, como já foi mencionado anteriormente, e estes são 

representados de diversas formas, mais precisamente a cultura literária com o culto da leitura 

através da biblioteca.  

Pode salientar-se que mais concretamente na cidade de Vila Real, esta instituição com 

cerca de 176 anos de existência, é de extrema importância para o município e cada vez é de 

maior procura. Segundo o Relatório Estatístico de 2012 da Rede Nacional de Bibliotecas, 

destaca-se entre as mais de 190 existentes a nível nacional, realçando, o facto de estar entre as 

que tem o horário de funcionamento mais alargado, apresenta um excelente equipamento, um 

aumento significativo do número de visitantes e o volume de empréstimos domiciliários, tudo 

isto contando com apenas 11 funcionários a desempenhar funções, um número um pouco 

inferior em relação à média nacional.  

Esta Biblioteca vila-realense está na linha da frente por diversos motivos, sendo relevante 

destacar um estudo estatístico realizado em 2012. Quanto ao número de visitas registadas nesse 

ano, foi de cerca de 81 mil pessoas, sendo o dobro da média do número registado pelas 
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bibliotecas inquiridas; outro dado estatístico e não menos relevante refere-se ao número de 

compras e doações de títulos realizados na Biblioteca Municipal de Vila Real, tendo somado 

mais de seis novos documentos, visto que a média nacional foi de 1.100 e o máximo atingido 

por uma biblioteca foi de 6.163 (Cf. Meireles 2013: 6).   

Tudo isto só demonstra que as mentalidades estão cada vez mais a mudar, e a voltar a dar 

a devida importância à leitura e ao uso dos livros. 

É importante referir também outros dados estatísticos realizados em 2013 na Biblioteca 

vila-realense, tais como:  

- empréstimos domiciliários realizados, que foram cerca de 11.700, ultrapassando os 

9.400 da média nacional, 

- o número de computadores existentes por pessoa na Biblioteca é de 40, contra os 16 da 

média nacional, 

- o número de dias em que a infraestrutura esteve aberta ao público é de 299, contra uma 

média nacional de 280 dias, sendo estes alguns dos dados existentes que mostram a qualidade 

do serviço prestado na Biblioteca Municipal de Vila Real (Cf. Meireles 2013: 6). 

Já em 2014, foi efetuada uma grande doação de mais de 10 mil livros por parte do 

Embaixador Seixas da Costa à biblioteca vila-realense, o que contribuiu imenso para o aumento 

do seu acervo (Cf. Ferreira 2014: 49). 

Finalmente em 2015, numa doação que foi entregue, a coleção de livros existentes na 

biblioteca atingiu a marca dos cem mil livros. Em 2006, quando foi inaugurado o espaço atual 

da biblioteca, na Rua Madame Brouillard, havia cerca de trinta mil exemplares, e após nove 

anos, devido a um investimento público e diversas doações por parte dos cidadãos, este valor 

chegou aos cem mil livros (Cf. Meireles 2015: 8). 

 

A Biblioteca Municipal de Vila Real destaca-se pelos melhores motivos mencionados 

anteriormente, mas também apresenta alguns aspetos menos positivos. De seguida farei 

referência a um aspeto que na minha opinião deveria ser melhorado, no entanto, na apreciação 

crítica deste relatório, desenvolverei um pouco mais este assunto.  

Um ponto negativo verificado na biblioteca, é referente ao site online da mesma, que 

comparativamente com o site online, por exemplo, da Biblioteca de Vila Nova de Famalicão 

apresenta-se muito simples, sem grande informação e pouco elucidativo, tanto para os 

habitantes do município, como para os interessados de outras localidades que tenham interesse 

em visitar a biblioteca. Verifica-se que não apresenta na plataforma nenhumas imagens que 

demonstrem como é o espaço, nem tão pouco as divisões de funcionamento da mesma, 
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colocando somente imagens de certos eventos que acontecem eventualmente; por sua vez pode 

observar-se que o site da biblioteca de Vila Nova de Famalicão é mais ilustrativo e devido a 

esse aspeto é mais convidativo para o público-alvo visitar. Por fim, é de salientar ainda que o 

site da Biblioteca Municipal de Vila Real apresenta pouca descrição relativamente às suas 

origens sendo um outro ponto a melhorar no futuro, pois a Biblioteca não é um “mundo de 

leitura e conhecimento” fechado, pelo contrário, deverá ser cada vez mais um espaço de maior 

visibilidade e mais apelativo para atrair ainda mais a atenção da população local e em geral, 

mas também para quem vem de fora e queira usufruir um pouco de toda a riqueza de obras e 

história existentes na Biblioteca Municipal de Vila Real. Estes aspetos podem ser verificados 

na figura 6 a seguir. 

 

 

Figura 6: Comparação de dois sites online respetivamente da Biblioteca Municipal de Vila Real e da Biblioteca 

Municipal de Vila Nova de Famalicão (Fonte própria). 
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Para finalizar, existem testemunhos de habitantes de Vila Real que têm uma opinião sobre 

a existência da Biblioteca Municipal na sua cidade. Grande parte dos habitantes considera a 

existência da mesma de grande importância, para o desenvolvimento da cultura local, e uma 

maior aprendizagem com a leitura que deve ser incutida e sendo isto um hábito já há muito 

tempo esquecido. 

A Biblioteca Municipal de Vila Real é considerada como um local de lazer onde os 

habitantes podem estar bem acomodados e na presença de uma leitura a seu próprio gosto. 

Salientam ainda que com a prática do empréstimo domiciliário de livros é um ato muito 

importante para poder incutir os hábitos da leitura e o sentido de responsabilidade no público 

mais jovem. 

 Uma sala com um espaço mais direcionado para as crianças onde podem ter momentos 

de lazer com leituras, jogos e também a prática de atividades durante todo o ano em diversas 

ocasiões, sendo fundamental para canalizar mais as crianças nesse local para assim aos poucos 

lhes introduzir hábitos e o gosto pela leitura, deixando de lado a ideia de que ler um livro é 

aborrecido e assim não ficarem tanto tempo fechados em casa, “agarrados” à televisão, aos 

jogos de computador, aos telemóveis e entre outros, deixando de lado a magia das letras e 

aumentarem o seu imaginário através da leitura, que não tem barreiras nem limites. 

Por fim, outro ponto também referido foi a execução das iniciativas muitas vezes 

realizadas como conferências, em geral, temáticas e relacionadas com a região ou de temas 

elucidativos para o público-alvo, a realização de exposições e até lançamento de obras literárias, 

por vezes de autores locais ou temáticos, o que enaltece ainda mais a cidade, ajudando a 

divulgar ainda mais estes aspetos. 
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PARTE II – Componente prática 
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1. Estágio na Biblioteca Municipal de Vila Real 

 

1.1. A entidade acolhedora 

 

A Biblioteca Municipal de Vila Real está localizada na Rua Madame Brouillard em Vila 

Real, mais concretamente perto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Desde o dia 1 de outubro de 2011, a Biblioteca passou a ter um horário mais alargado, 

estando aberta de segunda a sexta-feira desde as 9h30 até às 23 horas e aos sábados de manhã 

aberta desde as 9h30 até ao 12h30 e à tarde desde as 14 horas até às 18 horas. 

A Biblioteca Municipal possui uma área de exposições, uma sala polivalente e vários 

postos de acesso à internet. Tem também áreas de leitura onde as pessoas podem requisitar 

milhares de livros. Está integrada no Departamento de Desenvolvimento de Económico e Social 

da Câmara Municipal de Vila Real. 

A sua dinâmica desenvolve-se no sentido de facilitar o acesso à documentação e 

informação contida nos mais variados suportes, através de serviços e meios que a mesma 

disponibiliza de forma a corresponder às necessidades do público. O funcionamento em regime 

alargado permite aos utentes consultarem livremente os documentos existentes nas salas de 

leitura. 

A Biblioteca Municipal é um dos principais estabelecimentos culturais que o Município 

de Vila Real coloca ao dispor de toda a comunidade.  

Figura 7- Biblioteca Municipal de Vila Real (Fonte: M., Juliana 2010) Figura 7: Biblioteca Municipal de Vila Real (Fonte: M., Juliana 2010). 
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Como se pode verificar na Figura 8, a Biblioteca Municipal de Vila Real tem espaços 

diferenciados, que vão desde duas salas de estudo e leitura, um auditório em que podem ser 

realizadas apresentações até cerca de 70 pessoas, o bar e o átrio onde são feitos os empréstimos 

e devoluções de livros aos leitores. Na planta do edifício, há também referência ao Grémio 

Literário de Vila Real, que embora seja uma instituição independente em relação à Biblioteca, 

também pertence ao Município de Vila Real. Está situado no mesmo edifício, mas no andar 

inferior à Biblioteca. 

 

 

 

 

Figura 8: Planta da Instituição feita pelo Arquiteto Belém Lima (Fonte própria). 
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Durante o estágio que realizei na Biblioteca, sugeri fazer um novo Organigrama 

Funcional da instituição, visto que o existente já estava desatualizado em relação às funções 

desempenhadas pelos seus funcionários.  

A Bilioteca Municipal de Vila Real tem no total doze profissionais ao seu serviço, 

nomeadamente como Diretor e responsável o Dr. Vitor Nogueira e o Bibliotecário Dr. Mário 

Pires Cabral, que foi o meu orientador na instituição. Existem também outros cargos, tais como: 

Técnico/a de Biblioteca, Restauro e Manutenção, Serviço Educativo, Biblioteca Itinerante e 

Higiene e Limpeza, sendo que os serviços desempenhados por cada funcionário variam 

consoante os dias e as necessidades da Biblioteca.  

 

 

Figura 9: Organigrama da Instituição (Fonte própria). 
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O balcão de atendimento no átrio é o local de atendimento ao público que permite a 

realização de empréstimo e devolução de livros, entre outras atividades. Neste local efetuei a 

maior parte do meu estágio e aqui aprendi muito ao longo das 900 horas, além dos serviços 

relacionados com empréstimos de livros, também fazia atendimento telefónico, tirava 

fotocópias ou digitalizações, lidava com aspetos relacionados com o auditório (sempre que era 

necessário em alguma apresentação, era pedido ao funcionário do átrio), realizava as 

monografias, fazia as alterações de documentos digitais, tanto em Word como em Excel, e todo 

o restante trabalho que está descrito nas atividades desenvolvidas ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Átrio da Biblioteca Municipal (Fonte própria). 
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1.1.1. Cartão de leitor 

 

O cartão de leitor da Biblioteca Municipal de Vila Real tem um custo de 2,5 € e é válido 

por dois anos, sendo que os jovens até aos 12 anos de idade não pagam esse valor, pois é 

gratuito. Com este cartão, os utentes têm a possibilidade de fazer empréstimos domiciliários 

seguindo as regras de empréstimo existentes na Biblioteca, podem consultar documentos 

reservados existentes nos depósitos e utilizar tanto os computadores, como os audiovisuais que 

estão nas duas salas de estudo. Para ter este cartão, tem de ser preenchida uma ficha de inscrição 

de leitor, sendo pedidos alguns dados, e tem de ser apresentado o Cartão de Cidadão ou Bilhete 

de Identidade e um comprovativo de morada para ser anexada uma cópia de cada na respetiva 

ficha. Em caso de ser um jovem com idade inferior a 16 anos tem de ser apresentados também 

os documentos de pais ou tutores legais. Após o devido preenchimento da ficha de inscrição, 

os dados são inseridos no sistema para com isso poder ser logo possível usufruir dos serviços 

da Biblioteca, sendo que é dado ao utente um cartão provisório (cartão superior) com o nome e 

número de leitor, e só posteriormente é dado o cartão de leitor definitivo (cartão inferior) como 

se podem verificar na imagem seguinte. 

 

 

Figura 11: Cartões de leitor provisório e final (Fonte própria). 
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1.1.2. Regras de empréstimo da Biblioteca 

 

Cada pessoa que tenha um cartão de leitor pode fazer empréstimo simultaneamente de 

três livros durante um prazo de 15 dias. 

Pode ser feita a renovação do prazo de empréstimo dos livros tanto por email como 

presencialmente junto do funcionário na receção, desde que ainda esteja dentro do prazo 

estipulado de 15 dias da data do empréstimo inicialmente feito. 

Em caso de ter ultrapassado o prazo estabelecido do empréstimo, terá de pagar uma coima 

à Biblioteca de 0,50 € por dia e por livro requisitado. 

 

 

Figura 12: Livros para empréstimo (Fonte própria). 
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1.1.3. Doações à Biblioteca 

 

Por diversas vezes apareceram pessoas que faziam doações de livros à biblioteca. Estas 

doações podem ser feitas por qualquer pessoa e qualquer quantidade, sendo que a partir dos mil 

livros, já é quantidade suficiente para ser feito um Fundo Bibliográfico com o nome da pessoa 

que doou os livros como é o caso do Fundo Bibliográfico Embaixador Seixas da Costa. Na 

figura em baixo, está uma doação feita no início do vasto processo que se dá até serem 

colocados na respetiva prateleira. 

 

 
Figura 13: Livros oferecidos à Biblioteca (Fonte própria). 
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1.1.4. Processamento de livros doados 

 

Quando é feita uma doação à Biblioteca, os livros passam por diferentes processos até 

serem colocados no seu devido lugar. 

 

Estes processos são: 

 

- preencher a ficha de oferta de livros e qual a quantidade doada; 

- posteriormente são transferidos para o Depósito 2 e aí é feita a triagem para serem 

selecionados os livros bons e os que valem a pena ser recuperados; 

- após isto, passam pela higienização onde é feita a limpeza de todos os livros oferecidos, 

e caso seja necessário, recuperar os que estejam mais desgastados; 

- de seguida, é feito o registo de monografias manualmente; 

- é feita a catalogação dos mesmos e fica registado a pessoa que fez a oferta no programa 

Catwin; 

- faz-se a respetiva etiquetação através do programa Zebradesigner e coloca-se a etiqueta 

na lombada de cada livro; 

- depois disto é feita a validação dos mesmos; 

- finalmente, estão prontos para serem colocados no respetivo lugar da cada sala ou 

depósito, de acordo com as etiquetas existentes em cada lombada. 
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1.1.5. Auditório da Biblioteca 

 

Para ser utilizado o auditório da Biblioteca, tem de ser feita uma reserva antes da data que 

se pretende usar. A mesma tem de ser feita por email endereçada ao Diretor da Biblioteca, o 

Dr. Vítor Nogueira com a data e como pretende que seja organizado o auditório. 

O auditório da Biblioteca, como demonstra a figura, é muito prático e funcional, pois 

tanto pode ser utilizado com mesas para reuniões, ou num estilo completamente diferente que 

é mais utilizado para apresentações de livros ou de palestras, tendo uma capacidade para até 72 

pessoas sentadas. Embora as reservas do auditório estejam a cargo do Diretor da Biblioteca, a 

organização do mesmo é da responsabilidade da pessoa que estiver a trabalhar na receção, ou 

seja, é comunicado ao funcionário como foi requisitado o auditório, e depois o funcionário trata 

da organização do mesmo a tempo da realização do evento. 

 

 

Figura 14: Auditório da Biblioteca Municipal (Fonte própria). 
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A Biblioteca Municipal de Vila Real tem duas salas de estudo, sendo ambas grandes e 

com boas condições para estudo. 

A Sala 1 (sala superior) é a que tem maior capacidade, tanto a nível de mesas e 

computadores, como em livros. Nesta sala, não é permitido fazer qualquer tipo de barulho, 

sendo assim chamada de Sala de Estudo. Por sua vez, na Sala 2 já é possível fazer um pouco de 

barulho, pois é muito frequentada por crianças e também, porque permite que sejam feitos, por 

exemplo, trabalhos de grupo. 

 

 

Figura 15: Salas de Estudo (Fonte própria). 
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1.1.6. Organização dos livros nas Salas 

 

Os livros são armazenados nas prateleiras de ambas as salas seguindo uma determinada 

ordem. Todos os livros estão etiquetados. Nestas etiquetas, estão identificados através de três 

pontos diferentes. Na primeira linha, de acordo com o tema do livro, estes são numerados 

através da Classificação Decimal Universal (CDU), depois aparece as três iniciais do último 

nome do autor ou as três iniciais do título, e na última linha estão as iniciais do fundo a que 

pertencem. 

 

 

Figura 16: Identificação de livros (Fonte própria). 
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1.1.7. Classificação Decimal Universal 

 

A Classificação Decimal Universal (CDU) é um método que permite a uniformização dos 

critérios de classificação dos documentos existentes numa biblioteca. Baseia-se no conceito de 

que o conhecimento pode ser dividido em dez classes principais, e estas podem ser subdivididas 

em subclasses, numa hierarquia decimal. É o sistema de classificação que é utilizado não só na 

Biblioteca Municipal de Vila Real, mas também em grande parte das bibliotecas do país. 

 

As principais tabelas da CDU são: 

- 0 Generalidades. Informação. Organização. 

- 1 Filosofia. Psicologia. 

- 2 Religião. Teologia. 

- 3 Ciências sociais. Economia. Direito. Política. Assistência social. Educação. 

- 4 Classe vaga (não é utilizada - está destinada a um assunto que possa ser descoberto no 

futuro). 

- 5 Matemática e Ciências naturais. 

- 6 Ciências aplicadas. Medicina. Tecnologia. 

- 7 Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. Desportos. 

- 8 Linguagem. Linguística. Literatura. 

- 9 Geografia. Biografia. História. 

 

Ao longo do tempo foram surgindo alterações da tabela da CDU sendo que com a 

atualização existente na obra “CDU: Classificação Decimal Universal – Tabela de Autoridade” 

editado em Lisboa pela Biblioteca Nacional ficou definido, entre outros aspetos: 

 

- 2 Religião – estrutura foi completamente alterada. 

- 396 Feminismo. Situação e condições das mulheres – Deixou de existir e que os assuntos 

relativos ao género seriam incluídos na classe Sociologia. 

- 397 Povos primitivos. Nómadas. Ciganos – Deixou de existir. 

- 527 Astronomia náutica e aeronáutica. Navegação – Deixou de existir. 

- 619 Medicina veterinária - Deixou de existir, os assuntos relacionados foram repartidos 

por outras classes (Cf. Almeida e Santos 2005: 8-12). 
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A Sala 1 é a maior sala de estudo da Biblioteca Municipal. É nesta sala que estão dispostos 

os livros que pertencem ao Fundo Geral (FG). Além das mesas para estudo, tem também uma 

mesa específica para as pessoas poderem ler os jornais/revistas periódicas ou consultarem 

documentos reservados, e computadores que podem ser requisitados junto do funcionário da 

sala. Nesta sala, não é permitido fazer qualquer tipo de barulho, com o objetivo de se conseguir 

manter um melhor ambiente para estudar ou trabalhar. Tal como nos restantes espaços da 

Biblioteca, nesta sala existe internet wireless, para que as pessoas que queiram levar os seus 

próprios computadores consigam ter acesso à internet sem qualquer problema ou custo. 

 

 

Figura 17: Sala de estudo 1 (Fonte própria). 
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Por sua vez, na Sala 2 já é permitido fazer algum barulho, embora que moderado, para 

assim permitir que sejam feitos trabalhos de grupo ou até pequenas conversas entre pessoas. 

Nesta sala, encontram-se os livros de Fundo Infantojuvenil (FIJ); são vocacionados para os 

mais jovens, e sendo esta sala também frequentada por muitas crianças, é também um dos 

motivos pelos quais é permitido fazer algum tipo de barulho. Neste espaço, também há uma 

pequena sala de conto onde são lidas histórias a crianças, quando há eventos específicos para o 

público mais jovem, e os mesmos podem ser realizados sem atrapalhar o normal funcionamento 

do restante público existente na sala. 

 

 

Figura 18: Sala de estudo 2 (Fonte própria). 
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Além das duas salas de estudo e do auditório, a biblioteca também tem outras zonas de 

funcionamento, que embora estejam restritas ao público, é parte integrante do funcionamento 

global da mesma. A Figura 9 mostra a zona destinada à manutenção de livros, uma das áreas 

restritas ao público em geral. 

Conforme a imagem o comprova, é aqui que é feito a manutenção e restauro de todos os 

livros já existentes, ou que possam ser oferecidos à Biblioteca. São verificados os livros, e 

sempre que seja necessário, são restaurados, seja com a colocação de Melinex (uma espécie de 

capa plástica colocada sobre a capa existente), ou em casos de livros mais antigos e com mais 

desgaste, são utilizadas outras técnicas para tentar recuperar os mesmos 

 

 

Figura 19: Área de restauro e manutenção (Fonte própria). 
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Existem também na biblioteca duas salas para realizar trabalhos que ninguém vê, pois é 

apenas destinada aos seus funcionários.  

A Sala dos Técnicos é uma sala composta por diversos postos de trabalho com 

computadores, onde os funcionários fazem todo o tipo de trabalho, como por exemplo registo 

de monografias manuais ou até mesmo impressão dos cartões de leitor definitivos, sem terem 

os utentes por perto a perturbar no seu trabalho.  

Depois existe também a Sala de Reuniões que é como o próprio nome indica, a sala 

utilizada para as reuniões entre todos os funcionários ou até mesmo com pessoas de outras 

instituições. 

 

 

Figura 20: Sala de técnicos e reuniões (Fonte própria). 
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Na biblioteca, existem seis salas/espaços onde se encontram guardados os livros através 

de diferentes ordens específicas para cada um. Essas salas são denominadas por Depósito. 

Na figura seguinte, está o Depósito Conservação ou Depósito 1, que é o depósito usado 

para guardar os livros do Fundo Antigo (FA) que são livros com mais de 50 anos, e ainda livros 

do Fundo Reservado (FG-R, FL-R, FIJ-R, FAV-R) sendo este obras importantes/autografas ou 

até mesmo primeiras edições. 

 

 

Figura 21: Depósito 1 (Fonte própria). 
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O Depósito Difusão, também denominado por Depósito 2, é o espaço que é mais utilizado, 

isto porque é nesta divisão que se realiza a “triagem” de todos os livros e revistas/periódicos 

que entram na Biblioteca. Sempre que um livro é comprado ou doado à Biblioteca, passa por 

vários processos diferentes, desde higienização a todos os restantes passos, até ser colocado na 

devida prateleira de uma sala, ou ser mudado para o respetivo depósito. 

 

 

Figura 22: Depósito 2 (Fonte própria). 
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O Depósito 3, tal como os seguintes, estão localizados na cave da Biblioteca. Neste 

espaço, estão guardados livros do Fundo Geral (FG) com mais de 30 anos. Estes podem ser 

consultados através do preenchimento de uma ficha própria para o efeito. 

 

 

Figura 23: Depósito 3 (Fonte própria). 
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Por sua vez, no Depósito 4 estão também guardados livros com mais de 30 anos, sendo 

que aqui, estão livros de todos os fundos e também os Diários da República que foram doados 

à Biblioteca. 

 

 

Figura 24: Depósito 4 (Fonte própria). 
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Finalmente existem os depósitos 5 e 6 que são os locais para armazenar os livros 

referentes ao fundo denominado por Fundo Hidráulica. 

Estes fundos têm livros que pertencem ao Fundo da Administração da Região 

Hidrográfica do Norte que por serem muitos se encontram guardados em dois depósitos 

diferentes. 

Enquanto estive a estagiar na Biblioteca, várias foram as pessoas que se deslocaram à 

mesma para terem acesso a este fundo. 

 

 

Figura 25: Depósitos 5 e 6 (Fonte própria). 
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1.2. Atividades desenvolvidas 

 

Ao longo do estágio de 900 horas realizado na Biblioteca Municipal de Vila Real, 

desempenhei diferentes tarefas, que foram entre outras, o atendimento ao público, auxílio na 

organização de eventos realizados na biblioteca, manutenção de livros, e também realizei um 

novo organigrama da biblioteca, visto que o existente previamente na mesma estava 

desatualizado. 

Uma outra atividade que também produzi foi a tradução do Regulamento da Biblioteca 

para inglês, pois por diversas vezes lidei com público estrangeiro que se deslocava à biblioteca, 

e não falavam nem percebiam o português. Nesse sentido, tomei a iniciativa de fazer tradução 

do regulamento para inglês, e assim, ser mais acessível e compreensível as pessoas estrangeiras 

terem acesso ao modo de funcionamento deste espaço. 

Na página seguinte deste relatório abordarei mais detalhadamente as atividades que 

efetuei ao longo do meu estágio na Biblioteca Municipal de Vila Real. 

O objetivo de realizar estas atividades, de forma equilibrada, serviu para ter uma noção 

de todo o tipo de atividades que se podem desempenhar numa biblioteca.  

 

 

1.3. Horário do estágio 

 

O estágio teve início dia 6 de janeiro de 2015 e acabou no dia 30 de maio de 2015, tendo 

assim uma duração de 900 horas. O horário que desempenhei a maior parte das vezes foi de 2ª 

a 6ª feira de manhã das 9h30 às 13 horas, e da parte da tarde das 14 horas às 17.30, havendo 

semanas com algumas exceções no horário, sendo de manhã das 9h30 às 13h30 e de tarde das 

14h00 às 18h00 ou de manhã das 9h30 às 13h30, e da parte de tarde das 14h00 às 19h00. É de 

salientar ainda que em algumas semanas realizei o horário ao sábado de manhã das 9h30 às 

12h30 e de tarde das 14h00 às 18h00, sendo que nestes dias a Biblioteca encerrava durante a 

hora de almoço. Também houve alguns dias em que desempenhei o chamado horário noturno, 

que começava a trabalhar às 15h00 e acabava às 23h00, que era a hora em que a Biblioteca 

encerrava, sendo eu a fechar a porta da entrada e apagar as luzes juntamente com os funcionários 

que estivessem a trabalhar na Sala 1. 

De ressalvar que em caso de eventos realizados, os mesmos poderiam ser fora do horário 

anteriormente mencionado. 
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1.4. Síntese das atividades 

 

Ao longo do estágio desempenhei algumas atividades diferentes, contudo, havia uma 

“rotina” de tarefas que tinha de cumprir diariamente sempre que estava na receção, e tive que 

aprender bem todas, principalmente a partir da altura que comecei a ter mais autonomia, aspeto 

que não acontecia no início do estágio, quando estava sempre acompanhado por algum colega 

na receção para me explicar todos os processos do que tinha para fazer. 

Nesta parte do trabalho, irei fazer referências às atividades que desempenhei ao longo do 

estágio, e achei mais pertinente narrar. 

Havia uma pessoa destinada para levantar diariamente de manhã os jornais/revistas 

previamente definidos num acordo com um quiosque. Essa pessoa costuma ser quem está na 

receção, por isso, eu também acabei por desempenhar essa função por diversas vezes, embora 

fosse sempre pedido previamente. Sendo assim, sempre que fazia o horário da manhã, tinha de 

estar na Biblioteca um pouco antes das 9h30 que era o horário em que a mesma abria, mas tinha 

sempre algumas tarefas a fazer antes de poder abrir a porta, tais como: 

- ligar os dois computadores da receção e os respetivos programas para poder fazer 

empréstimos de livros, e ligar também a impressora; 

- ligar o computador do átrio (onde os leitores podem fazer pesquisas rápidas); 

- ver os contadores das entradas de pessoas que estão colocados ao pé das portas, registar 

no documento existente no Excel, e depois mandar a zero os contadores para contarem o novo 

dia; 

- verificar se era preciso ligar as luzes da entrada nos dias que estivesse mais escuro. 

Isto era o que tinha de fazer diariamente, quando chegava de manhã à Biblioteca, e só 

apenas após estes procedimentos, é que podia abrir a porta da entrada da Biblioteca, sendo que, 

tinha de ser sempre sem falta às 9h30, pois era a hora de abertura da mesma. 

O primeiro dia de estágio, dia 6 de janeiro de 2015, serviu para conhecer não só as 

instalações, como também os funcionários da Biblioteca. Neste dia, comecei por aprender 

alguns procedimentos habituais de um funcionário que está a trabalhar na receção e também 

tive umas demonstrações sobre os programas que estão relacionados com os livros e as suas 

características: 

- O empréstimo, devolução e renovações de prazos de empréstimos de livros são feitos 

através de um programa denominado por Usewin; 

- O programa Zebradesigner é o que é utilizado para fazer as etiquetas dos livros; 
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- O Catwin é o programa que serve para se fazer a catalogação de livros ou de material 

da Biblioteca; 

- Pacwin é o que é usado para pesquisar algum livro, seja por título do livro, autor ou 

número de registo, existente na Biblioteca e qual a sua localização na respetiva sala. 

Ainda no dia 6, aprendi a fazer registo de monografias digital. Neste processo, existem 

umas folhas que são as monografias manuais onde estão os detalhes dos livros registados na 

Biblioteca, desde o número de registo, ordem pela qual são registados, ao título do livro, autor, 

editores e o ano em que foram produzidos. Ao passar para o registo digital de monografias, só 

se transcreve o número de registo, título do livro e, por fim, o seu autor. 

 

 

Figura 26: Registo de monografias digital (Fonte própria). 

 



A importância da Biblioteca Municipal para a cultura de Vila Real 

63 

 

Comecei também por ter noções do processo para se fazer o cartão de leitor da Biblioteca 

Municipal de Vila Real. Para fazer um cartão de leitor, é preciso preencher uma ficha de 

inscrição de leitor, com os respetivos dados e também tirar cópia do Cartão de Cidadão ou 

Bilhete de Identidade e dum documento que fosse comprovativo de morada. Em caso de serem 

adultos tem um custo de 2,50 €, se for para menores de 12 anos é gratuito, sendo que em ambos 

os casos tem validade de 2 anos. Após o devido preenchimento, é entregue ao cliente um cartão 

de leitor provisório, sendo que posteriormente tem de ser levantado na receção. Entretanto, os 

dados são inseridos no sistema informático, para que seja possível tanto o empréstimo de livros 

ou fazer requisição de computadores da biblioteca. 

 

Figura 27: Inscrição de dados no sistema (Fonte própria). 
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Quando iniciei o meu estágio, já se encontrava no átrio da entrada uma exposição que 

tinha como título “Tesouros da Biblioteca Pública de Vila Real” que estava exposta desde o dia 

22 de outubro de 2014 devido à comemoração dos 175 Anos da Biblioteca Municipal de Vila 

Real onde tinha exemplares raros e valiosos existentes na Biblioteca.  

No dia 12 de janeiro de 2015, como estava na receção, estive a ajudar a desmontar todo 

o material que se pode ver na figura, juntamente com alguns colegas de serviço no dia em 

questão. 

 

 

Figura 28: Exposição no átrio (Fonte própria). 
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No dia 12 de janeiro, foi também quando comecei a ter uma maior autonomia. Embora 

ainda tivesse acompanhado sempre por alguém na receção, fui fazendo mais tarefas para me 

adaptar para ficar mais autónomo no futuro. 

No final do turno, preenche-se sempre uma folha de relatório de vendas juntamente com 

os registos para faturação e os respetivos recibos e dinheiro que se fez durante o tempo de 

trabalho. Nestas folhas, coloca-se detalhadamente tudo o que é vendido na receção, desde 

livros, fotocópias, cartões de leitor novos ou até mesmo coimas que sejam devidas. 

 

 

Figura 29: Relatório de vendas (Fonte própria). 
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No dia 14 de janeiro, ajudei na colocação no átrio uma nova exposição, desta feita com o 

título “Construtores de instrumentos musicais de Trás-os-Montes e Alto Douro”. 

Esta exposição, como se pode verificar na figura seguinte, descreve detalhadamente 

alguns construtores de instrumentos musicais da região. 

  

 

Figura 30: Exposição no átrio (Fonte própria). 
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Dia 19 de janeiro, tive de fazer novos cartões de leitor provisórios que já estavam 

previamente feitos num documento de Word. Posteriormente eram impressos num papel 

específico e tinham de ser cortados numa guilhotina conforme a imagem demonstra para depois 

serem utilizados como cartão de leitor enquanto não é feito o cartão de leitor final. 

  

 

Figura 31: Cartões de leitor provisórios (Fonte própria). 
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Ao longo dos cinco meses de estágio, por diversas vezes tive a oportunidade de pôr em 

prática o conhecimento de línguas estrangeiras que fui adquirindo tanto na Licenciatura, como 

agora no Mestrado de Línguas Estrangeiras Aplicadas.  

A primeira vez que isso aconteceu foi no dia 20 de janeiro. Neste dia, um senhor que 

falava espanhol dirigiu-se à Biblioteca e queria saber o que tinha de fazer para poder requisitar 

livros e como os podia pesquisar, e eu como tive espanhol durante a Licenciatura de Línguas e 

Relações Empresariais, expliquei ao senhor tudo o que ele precisava de saber e também o ajudei 

a preencher o que era necessário para fazer o cartão de leitor.  

De seguida, expliquei-lhe como funcionava a Biblioteca e qual era o seu horário de 

funcionamento. Por fim, auxiliei o senhor em questão a encontrar os livros de que precisava e 

qual o prazo de requisição, sem ter de pagar coima caso ultrapassasse o prazo.  

Embora inicialmente não estivesse bem à vontade para falar a língua estrangeira - pois 

devido à falta de prática diária, há certos termos ou palavras que não surgem no momento - 

felizmente correu tudo bem, consegui explicar o que senhor pretendia saber e fiquei contente 

por ter conseguido falar com ele em espanhol. 

Mais tarde, este senhor acabou por trazer os livros em questão ainda dentro do prazo, e 

acabou por ir pesquisar mais alguns para levar novamente, processo em que disse que já não 

precisava de ajuda, pois eu o tinha ensinado. Conseguiu ir procurar e encontrou-os sem qualquer 

ajuda, o que significa que consegui fazer o meu trabalho de indicar as coisas da melhor maneira 

possível e de maneira a que ele entendesse tudo. 

 

Durante o tempo que estava na receção com alguém, por várias vezes era preciso ajudar 

os funcionários que estavam tanto na Sala 1 como na Sala 2. Como há a requisição de 

computadores ou audiovisuais, a mesma tem de ser feita junto dos funcionários da respetiva 

sala. Como havia momentos em que os mesmos não estavam disponíveis, eu ia ajudar e acabava 

por fazer esse serviço. O leitor mostra o cartão de leitor, depois o funcionário regista numa 

folha indicada para o assunto em questão, e entrega o rato em caso de ser requisitado 

computador, ou o CD/DVD em caso de ser audiovisual. Este trabalho só era feito quando era 

necessário e aprendi no dia 23 de janeiro. Este foi o dia em que comecei a ter maior obrigação 

e responsabilidades, pois foi a partir daqui que comecei a ficar sozinho na receção. Também 

neste dia transcrevi de papel para formato digital as requisições de material que tinham sido 

feitas em dezembro de 2014. 
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No dia 27 de janeiro, sugeri fazer a alteração do documento de “Talão de empréstimo 

manual”, visto que o já existente tinha algumas falhas na estrutura. 

Depois de me ter sido dito que estavam de acordo com o que pretendia mudar, fiz as 

respetivas alterações que se podem ver na figura seguinte. O talão que está na parte de cima da 

figura era o já existente, o da parte de baixo é o que foi elaborado por mim. 

Estes talões são apenas usados quando o sistema informático por algum motivo falhava, 

e então são preenchidos manualmente o que demora o seu tempo, pois além disso tem de ser a 

dobrar, pois é um para o leitor e outro para a Biblioteca. 

 

 

Figura 32: Talões de empréstimo manual (Fonte própria). 
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Dia 28 de janeiro, entre restantes atividades, tive de fazer etiquetas manuais para as 

doações, sendo que estas como são escritas manualmente, também demora o seu tempo a serem 

feitas na totalidade, pois tem de ser várias de cada vez que há uma doação feita, porque por 

norma, sempre que havia uma, eram dezenas de livros de cada vez. 

Quando há uma doação de livros à Biblioteca, antes de ser feito o respetivo registo, é 

colocado um post-it com o nome do respetivo dador para assim ser possível identificar quem 

foi a pessoa que doou os diferentes livros sem que haja mistura entre eles. A imagem seguinte 

é apenas um exemplo dos diferentes dadores que passaram pela Biblioteca enquanto realizei o 

meu estágio, e em todos os casos, repetia-se este processo. 

 

 

Figura 33: Etiquetas preenchidas manualmente (Fonte própria). 
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No dia 30 de janeiro, foi um dos dias em que comecei a ter maior autonomia na área da 

etiquetação de livros. 

 Embora não fizesse o processo todo desde o registo do livro quando é entregue à 

biblioteca autonomamente, a parte de fazer etiquetas para os livros era um processo que eu 

fazia, pois havia uma máquina específica que estava localizada no balcão do da receção, e 

quando não havia outras tarefas para fazer, era uma das tarefas que fazia. 

Nestas tarefas, eram entregues os livros na receção por outros funcionários que faziam o 

respetivo registo e catalogação, com post-its que indicavam quais os códigos a ser colocados 

em cada livro de acordo com a Classificação Decimal Universal, depois eu através do programa 

Zebradesigner fazia as etiquetas correspondentes e colocava nos livros conforme se pode ver 

na figura em baixo. Por vezes, era necessário substituir certas etiquetas, seja por desgaste das 

mesmas, ou por alguma alteração que possa surgir. 

 

 

Figura 34: Livros com etiquetas (Fonte própria). 
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O dia 31 de janeiro foi o primeiro sábado que fiz na receção. Apesar de ser um dia novo 

para mim – até então só trabalhava de segunda a sexta-feira – as tarefas que desempenhei foram 

praticamente as mesmas que desempenhava até este dia. A exceção foi preparar tanto o 

auditório como mesas no átrio ao pé da receção (conforme a imagem demonstra) para a 

apresentação de um livro que ia ser exibido na parte da tarde neste dia. Uma das tarefas que 

também desempenhei foi a venda do livro que ia ser apresentado, tarefa que acabou por dar 

algum trabalho, pois estar a atender clientes da Biblioteca e vender livros ao mesmo tempo não 

é uma tarefa fácil. 

 

 

Figura 35: Preparação de átrio para apresentação do livro “Diálogos improváveis” de Laura Valsa (Fonte própria). 
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No dia 2 de fevereiro, foi a primeira vez que fui levantar os jornais e revistas diários. A 

Biblioteca tem um acordo com um quiosque local onde diariamente o funcionário que está na 

receção vai levantar os jornais diários para depois estarem expostos para consulta na Biblioteca 

sem qualquer custo. 

 

No dia 7 de fevereiro, voltei a ter alguma prática de uma língua estrangeira, desta feita o 

Inglês, no atendimento a um cliente estrangeiro que tinha aparecido na receção e precisava de 

algumas informações, serviço que também consegui realizar com sucesso, pois o senhor 

conseguiu perceber tudo o que lhe tinha explicado. 

 

No dia 11 de fevereiro, entre as restantes tarefas realizadas, foi preciso retirar a exposição 

que estava no átrio - para efeitos de manutenção - tarefa esta que também ajudei a realizar para 

que a Biblioteca continuasse a funcionar sem qualquer problema e sem alterar os restantes 

serviços desempenhados. 

 

No dia 13 de fevereiro, ajudei com a preparação da Sala 2 para um evento relacionado 

com o Carnaval e as crianças. Depois na parte da tarde ajudei também com a realização deste 

evento tirando fotografias do mesmo. Neste dia, também comecei uma nova capa de registo de 

monografias digitais. 

 

No dia 16 de fevereiro, fiz etiquetas no programa Zebradesigner mas desta feita para 

Doações, isto é, em vez de fazer a etiqueta com os códigos habituais, fazia com os nomes das 

pessoas que tinham doado os livros, para serem posteriormente colocadas nas respetivas 

estantes onde estivessem os livros doados. 

 

No dia 20 de fevereiro, tive de ajudar a preparar o auditório para um evento que ia 

acontecer no dia seguinte relativo a uma apresentação de um livro de uma autora da região.  

Ainda no dia 20 também ajudei a retirar o Painel dos Regulamentos da Biblioteca que 

estava no átrio da mesma, pois ia sofrer algumas alterações, e sendo isso feito fora da Biblioteca, 

era preciso ser retirado do local. 

 

No dia 23 de fevereiro, foi preciso efetuar novamente cartões de leitor provisórios, pois 

tive de fazer novos cartões de leitor feitos através da Carrinha Itinerante. 
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Esta Carrinha Itinerante cria a oportunidade de pessoas que não se possam deslocar à 

Biblioteca, tenham também a hipótese de aceder a alguns livros. São feitos dois percursos, o 

júnior que é destinado a escolas e jardins de infância da região, e o sénior que leva a lares de 

idosos e ao estabelecimento prisional. 

 

Por diversas vezes aconteciam eventos na Sala 2 direcionados não só para o público mais 

jovem, mas também para o restante público e depois era preciso reorganizar a sala para manter 

o seu bom funcionamento. Isso aconteceu no dia 26 de fevereiro que apoiei na organização da 

sala após um evento destinado aos mais novos, e depois no dia 27 também após a realização de 

um evento da Comunidade de Leitores da Biblioteca. 

 

No dia 28 de fevereiro, foi preciso organizar o auditório de maneira diferente. Como ia 

acontecer um concerto, era preciso retirar grande parte das cadeiras que habitualmente se 

encontram no auditório, e também era preciso colocar um pequeno palco para a atuação da 

banda, tarefa esta que com a colaboração dos colegas não demorou muito tempo, o que 

demonstra a grande versatilidade que o auditório da Biblioteca tem para a realização de 

diferentes eventos. 

Após a realização deste evento, ou sempre que acontecia algum tipo de eventos no 

auditório, era preciso limpar e repor na sua definição original, composto por 60 ou 72 cadeiras, 

e as mesas para os oradores/apresentadores, para que sempre que fosse alguém interessado em 

ver qual a estrutura do auditório, estivesse sempre disponível para ser mostrado. 

 

O dia 4 de março foi um dos diversos dias em que auxiliei com a requisição de material 

que era feito na Sala 1. Embora estivesse sempre presente um funcionário diariamente, havia 

momentos que era preciso dar apoio, ou porque iam procurar livros em depósitos, ou porque 

apareciam outras tarefas, e então eu auxiliava e ia entregar o material informático ou 

audiovisual que era requisitado pelos leitores desta sala. 
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No dia 5 de março, foi um dia em que acabei por desempenhar algumas tarefas novas. 

Comecei por fazer algumas alterações no documento “Registo de Visitantes” em Excel. Neste 

documento foi registado diariamente os visitantes que passavam pela biblioteca. Devido a 

algumas falhas que existiam nos contadores colocados na entrada, tive de alterar o documento, 

para que fossem verificados mais vezes os contadores, e registados os valores neste documento 

para assim conseguir obter resultados mais exatos. 

 

 

Figura 36: Alteração de documento em Excel (Fonte própria). 
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Ainda no dia 5 de março recebi uma das maiores doações que foi feita à Biblioteca 

enquanto estive a estagiar, que era de mais de 100 livros. Conforme a figura demonstra, foi 

entregue uma caixa com mais de 100 livros e revistas, e enquanto o leitor preenchia a ficha com 

os seus dados, eu fiz a contagem para saber exatamente quantos livros foram oferecidos. 

Posteriormente foi feita a respetiva triagem anteriormente descrita até serem todos colocados 

no respetivo local. 

 

 

Figura 37: Doação de livros (Fonte própria). 
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Também neste dia 5 aprendi como eram feitos registos de monografias em papel. Embora 

não fosse uma tarefa que eu fizesse devido à sua complexidade, neste dia tive a aprender um 

pouco como era feito. Na parte de cima da imagem, pode ver-se que era registado manualmente 

o nome e autor dos livros, depois eram colocados os carimbos da Biblioteca. Na página de rosto, 

colocava-se o carimbo que permitia escrever o número de registo, e depois na última página 

escrita de cada livro e na página predefinida pela instituição era colocado o carimbo da 

Biblioteca. Também era colocada uma fita de alarme que deteta se algum livro sai sem ser 

requisitado como se pode ver na parte inferior da imagem. 

 

 

Figura 38: Registo de monografias manuais (Fonte própria). 
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No dia 10 de março, prestei apoio em mais uma atividade realizada na Sala 2, desta vez 

uma Caça ao tesouro com jovens da Escola de Sabrosa. Não só tirei fotografias ao evento, como 

também ajudei depois as crianças a descobrir o tesouro. 

Nesta atividade, inicialmente eram dadas as boas vindas aos alunos e depois a funcionária 

dava uma breve explicação de como estavam expostos os livros nas estantes como se pode ver 

na imagem seguinte. Após isto, eram dadas pequenas pistas aos alunos sobre onde estava a pista 

seguinte, e assim sucessivamente, até chegarem ao tesouro final. 

 

 

Figura 39: Atividade na Sala 2 (Fonte própria). 
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Neste dia também fiz alteração do documento em Word de “Oferta de Livros”, isto porque 

o documento já existente não estava completo, então sugeri ao diretor fazer algumas alterações, 

que após aprovação, efetuei conforme demonstra a imagem seguinte. Assim sendo, atualmente 

o documento de Oferta de Livros preenchido sempre que alguém doa livros à biblioteca é o que 

foi alterado por mim. 

 

 

Figura 40: Alteração de documento de Word (Fonte própria). 

 

 

 



A importância da Biblioteca Municipal para a cultura de Vila Real 

80 

 

Por fim, ainda no dia 10 de março além das restantes tarefas que ia desempenhando, tive 

de inserir dados no documento “Fichas de leitores”. Com isto, transcrevia de papel para este 

documento os dados relativos aos leitores da Biblioteca que iam fazendo novos cartões de leitor 

ou renovação dos mesmos, para que posteriormente fossem feitos os cartões de leitor definitivos 

de acordo com os dados existentes neste sistema. 

 

 

Figura 41: Inserir dados no sistema (Fonte própria). 
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No dia 12 de março tive de imprimir e cortar na guilhotina novos Regulamento da 

Biblioteca, pois sempre que alguém faz um novo cartão de leitor ou renova o que tem, é entregue 

um exemplar, para que saibam tudo o que precisam de saber sobre o funcionamento e regras da 

Biblioteca. Como estes documentos são impressos e depois são dobrados conforme a imagem 

seguinte mostra, tem de se cortar ligeiramente para ficaram uniformes, quando é feita a dobra 

do Regulamento. 

 

 

Figura 42: Regulamento da Biblioteca Municipal (Fonte própria). 
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O dia 17 de março foi também um dos dias em que mais tarefas desempenhei durante 

todo o tempo de estágio. 

Após realizar as tarefas habituais do rececionista da Biblioteca, tive de me preparar para 

acompanhar uma visita guiada que ia ser realizada pelos alunos da Escola Secundária Camilo 

Castelo Branco no âmbito da Semana da Leitura que decorria desde o dia 16 de março até ao 

final desta semana. Nesta visita, apesar de estar apenas a apoiar, tinha de estar preparado para 

todas as perguntas que pudessem surgir por parte dos alunos, mas como já estava praticamente 

a meio do tempo total do estágio, já conseguia fazer praticamente tudo e respondi a tudo que 

me perguntaram. 

Neste dia, tive de imprimir um documento denominado “Aviso – objetos pessoais” e 

depois espalhar os mesmos pelas mesas das salas de estudo. Este documento tinha como 

objetivo alertar as pessoas que não podiam abandonar as mesas de estudo por muito tempo, pois 

nesta altura a biblioteca tinha muita afluência de público e a maior parte das vezes as mesas não 

chegavam para toda a gente que procurava este espaço, e como acontecia diversas vezes 

algumas pessoas saíam muito tempo, abandonando o local e acabavam por regressar apenas no 

final do dia. 

Também neste dia voltou a realizar-se novamente Caça ao tesouro na Sala 2 com alunos 

da Escola de Sabrosa, evento que mais uma vez ajudei na sua realização. 

Tive também de preparar o auditório para um evento que se iria realizar no dia seguinte, 

mas como estava previamente reservado, tinha de ser organizado como tinham pedido. 

Mais uma vez tive de inserir dados informáticos sobre “Fichas de leitores”, pois devido 

às visitas que sucederam ao longo da Semana da Leitura, houve uma grande afluência em 

termos de novos cartões de leitor, e era preciso inserir os dados dos leitores no sistema 

informático, para que posteriormente fosse possível fazer os cartões de leitor definitivos. 

 

No dia 20 de março, também fiz uma coisa que nunca tinha feito antes no estágio. Tinha 

de fazer digitalização das capas de livros novos que entraram no sistema da Biblioteca, para 

depois serem colocados nas publicações da Biblioteca como informação de novidades. 
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No dia 26 de março, decorreu um evento relacionado com a Páscoa. Como esta era uma 

altura perto desta época festiva, a Biblioteca organizou um evento que juntava crianças com 

gerações mais velhas, e como a imagem demonstra, tinha como objetivo decorar ovos de Páscoa 

para serem posteriormente expostos, e também para haver uma convivência e contacto entre as 

diferentes gerações. Embora não tivesse participado tão ativamente como em outras atividades, 

porque havia pessoas mais indicadas e também porque a pintura nunca foi o meu forte, organizei 

a sala e tirei fotografias para fazer posteriormente a divulgação do evento, que por sua vez teve 

muito sucesso. 

 

 

Figura 43: Atividade na Sala 2 (Fonte própria). 
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Já no mês de abril, mais concretamente no dia 7, tive de verificar a validade dos cartões 

de leitor que se encontravam guardados na receção. 

Sempre que as pessoas faziam um cartão de leitor novo, ou queriam fazer a renovação do 

que tinham, era entregue um catão provisório – já descrito anteriormente – e só posteriormente 

é que as pessoas podiam levar o respetivo cartão de leitor definitivo na receção.  

Como a imagem seguinte mostra, havia centenas de cartões por levantar, ou porque as 

pessoas nunca mais se lembravam que tinham de levantar o cartão final, ou simplesmente 

porque tinham feito o pedido pouco tempo antes de ter verificado. Então tive de ver cada um, 

verificar a sua data, e como só tem validade de dois anos, os que já estavam fora de prazo eram 

destruídos, para que não ocupassem espaço sem necessidade, e para assim permitir procurar 

mais facilmente os cartões que as pessoas iam levantar na receção.  

 

 

Figura 44: Cartões de leitor (Fonte própria). 
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Dia 10 de abril foi dia de fazer etiquetações, mas desta feita com algumas diferenças. 

Através do programa de etiquetas anteriormente referido, fiz alterações nas etiquetas que 

habitualmente eram usadas para etiquetar os livros, pois, neste caso, eram para ser usadas no 

“Jornal do Norte”, e como era esta tipo específico de jornal, sugeri fazer este género de etiqueta, 

que foi aceite pelos superiores, e então depois saiu o resultado que se vê na imagem seguinte. 

 

 

Figura 45: Etiquetas do Jornal do Norte (Fonte própria). 
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No dia 15 de abril tive de fazer etiquetas com preços dos artigos que se encontravam no 

expositor da receção da Biblioteca. Este expositor tinha sido restaurado, e quando voltou para 

o seu local, foi preciso fazer novamente as etiquetas dos preços, e o resultado é o que se pode 

constatar na imagem a seguir. Neste dia também acabei por vender um dos artigos que estava 

neste expositor, que era um dos Cadernos do Museu do Som e Imagem, que sempre que eram 

vendidos, tinham de ser repostos no expositor, e caso estivessem a esgotar o stock, tinham de 

ser encomendadas mais unidades. 

 

 

Figura 46: Expositor do átrio (Fonte própria). 
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No dia 16 de abril foi um dia que além de ter de prepara o auditório para a apresentação 

de um livro que ia decorrer durante o final do dia, tive também de preparar um espaço junto à 

receção, como a imagem em baixo demonstra, para a exposição e venda de quadros 

relacionados com o livro que ia ser apresentado, pois eram ilustrações que se podiam encontrar 

nesse livro. Além disso também estava responsável por vender o mesmo sempre que alguém 

queria, principalmente depois da apresentação que foi feita no auditório. 

 

 

Figura 47: Preparativos para apresentação do livro “Quero dizer-te, amor” de José Braga-Amaral (Fonte própria). 
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Dia 17 de abril foi um dia em que fiz a montagem e os preparativos da exposição “Livros 

Contemporâneos do Foral Manuelino – Nos 500 anos do Foral de D. Manuel I a Vila Real” que 

ia ser inaugurada no dia seguinte. 

Na imagem seguinte pode ver-se alguns colegas a ultimar os preparativos para esta 

exposição na receção da Biblioteca, que por ter vários acessórios distintos, foi preciso todo o 

apoio para ficar montada a tempo de ser apresentada ao público. 

 

 

Figura 48: Montagem de exposição (Fonte própria). 
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No dia seguinte, dia 18 de abril deu-se a inauguração da exposição anunciada na página 

anterior. Como a imagem em baixo comprova, esta exposição foi um grande sucesso, que além 

das dezenas de pessoas que foram à apresentação da mesma neste dia, também teve várias 

visitas diariamente ao longo do tempo que esteve exposta na receção. De salientar que esta 

exposição foi apresentada no auditório, e uma vez mais, participei na organização e estruturação 

da mesma, para que fosse possível acolher as pessoas da melhor maneira possível. 

 

 

Figura 49: Exposição do Foral Manuelino (Fonte própria). 

 

 



A importância da Biblioteca Municipal para a cultura de Vila Real 

90 

 

No dia 20 de abril, foi um dos dias em que quando o trabalho na receção acalmava, eu era 

substituído por um colega, para poder ir para a Sala dos Técnicos fazer trabalho que só nesta 

sala era possível. Desta feita, foi a realização dos cartões de leitor definitivos, que como se pode 

ver na imagem seguinte, tinham de ser impressos numa máquina específica para este trabalho, 

que apenas existe nesta sala. 

 

 

Figura 50: Impressão de Cartões de Leitor (Fonte própria). 
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No dia 4 de maio, após a visita de uns visitantes estrangeiros, e apôs pôr em prática por 

breves instantes o Inglês - e como aconteceu algumas vezes pessoas estrangeiras visitarem a 

Biblioteca - sugeri ao meu orientador fazer uma tradução do Regulamento da Biblioteca para 

Inglês, para quando voltassem a visitar a biblioteca, tivessem acesso ao Regulamento na língua 

deles. Então, após aprovação do Diretor, comecei a fazer a tradução do Regulamento para 

Inglês. Como era um pouco extenso e tinha de ficar formatado com a mesma estrutura do 

original português, tendo entretanto outras tarefas para desempenhar na receção, foi um serviço 

que demorou algum tempo a ficar completo. 

 

No dia 11 de maio, tive a oportunidade de praticar novamente uma língua estrangeira com 

um turista inglês, que precisava de usar os computadores. Como ia fica por cá alguns dias, 

queria saber se existiam livros estrangeiros na Biblioteca, então eu expliquei-lhe tudo e mostrei 

os livros que havia e ele ficou agradado, fez cartão de leitor e ficou na biblioteca a fazer as suas 

pesquisas 

 

Devido às suas características e de ter de verificar se tinha ficado tudo bem traduzido, a 

tradução do Regulamento da Biblioteca só ficou completa no dia 14 de maio, e embora ainda 

fosse preciso ser revista pelo meu orientador, já estava pronta para ser impressa caso não tivesse 

nenhum tipo de erro. 

Não demorei estes dias todos para fazer este serviço, mas como na receção existem 

sempre atividades para realizar e utilizadores para atender, custou um pouco mais concluir, pois 

também era preciso estar totalmente concentrado, para que não houvesse qualquer falha, sendo 

que é um documento que vai estar disponível a todos os usuários da Biblioteca. 

 

Nos dias 22 e 25 de maio, foram dias em que realizei o novo Organigrama da Biblioteca. 

Apesar de já haver um Organigrama quando iniciei o meu estágio, o mesmo encontrava-se 

desatualizado, pois alguns funcionários já não trabalhavam na Biblioteca e outros tinham 

assumido diferentes funções. Sendo assim, falei com o orientador da instituição e propus fazer 

um novo, devido a ter outras tarefas para realizar, demorou dois dias para ficar completo. 
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O meu estágio acabou no dia 30 de maio. Neste dia houve uma apresentação durante todo 

o dia no auditório, que foi preparado por mim juntamente com os organizadores deste evento, 

que também deu algum trabalho, pois por ser o dia todo e ter diferentes atividades, era preciso 

alterar ligeiramente o auditório consoante as necessidades. Como se pode verificar na imagem 

seguinte, também no átrio ao pé de receção era feita a inscrição neste evento. Isto tudo foi 

preparado não só por mim e restantes funcionários da biblioteca, como pelos organizadores 

deste evento, pois eles esclareciam o que pretendiam. 

 

 

Figura 51: Átrio da Biblioteca (Fonte própria). 
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2. Apreciação crítica do estágio 

 

Quando surgiu a oportunidade de estagiar na Biblioteca Municipal de Vila Real, não sabia 

ao certo o que poderia esperar, pois mesmo sabendo que não são só os empréstimos de livros e 

a arrumação dos mesmos nas respetivas prateleiras, não pressentia o que iria esperar mais, além 

de ter uma certa curiosidade em relação ao funcionamento global de uma biblioteca. 

Depois desta experiência posso afirmar que foi bastante proveitoso conhecer um pouco a 

dinâmica do trabalho de uma Biblioteca Municipal, área esta que tinha alguma curiosidade em 

conhecer pelo motivo de envolver os livros e a cultura que neles possa existir, e também ter um 

pouco a noção do trabalho que é feito nos escritórios, mas que ninguém vê, pois só o resultado 

final aparece concluído, como acontece por exemplo com o restauro dos livros, ou até mesmo 

com os diversos processos pelos quais um livro atravessa, até ser exposto no devido local da 

biblioteca. 

O estágio que efetuei na Biblioteca Municipal proporcionou-me uma melhor visão sobre 

o funcionamento de uma biblioteca, área que depois de ter realizado este estágio, posso dizer 

que gostaria de, quem sabe um dia, poder vir a trabalhar no futuro Além disso, fez-me ter uma 

maior perceção da importância que a comunicação entre colegas, e o atendimento ao público 

tem numa empresa desta dimensão, sendo que basta existir uma pequena falha, para gerar 

confusão e criar a partir daí, barreiras ao bom funcionamento da empresa. Com este estágio 

consegui enriquecer também o meu percurso a nível profissional e obter uma melhor preparação 

de trabalho caso venha a optar por este tipo de emprego no futuro. 

Se vier a optar por trabalhar no ramo das bibliotecas, obviamente que a Biblioteca 

Municipal de Vila Real vai ser a minha escolha, pois além de ter encontrado pessoas fantásticas 

que sempre me apoiaram e ajudaram desde o primeiro dia, acho que o facto de estar localizada 

na capital de distrito e perto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro também é 

vantajoso para o seu funcionamento global. 

Desde o primeiro dia que comecei o meu estágio na Biblioteca Municipal de Vila Real 

que fui muito bem recebido por todos os funcionários, desde o Dr. Vítor Nogueira que é o 

Diretor da Biblioteca, bem como pelo meu orientador Dr. Mário Pires Cabral que me 

supervisionou durante o tempo de estágio, como os restantes funcionários, sempre criaram um 

ambiente bastante positivo e descontraído, sempre aberto a questões e dúvidas e, sobretudo, 

propício para um bom rendimento de trabalho e de aprendizagem sobre as funcionalidades da 

biblioteca, mais concretamente, na zona da receção mas também dos restantes espaços da 
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mesma, pois embora estivesse a maior parte do tempo na receção, também passei pelos restantes 

postos de trabalho nem que fosse só para ter uma noção de como funcionavam, mas devido a 

serem trabalhos muito específicos e não serem da minha área de estudo, acabei só por ficar com 

noções de como eram realizados essas mesmas atividades. 

Um dos pontos mais positivos que tenho a acrescentar deste estágio foi a disponibilidade 

demonstrada pelo meu orientador, o Dr. Mário Pires Cabral, tal como de todos os funcionários 

de biblioteca, que me transmitiram as tarefas a realizar com clareza e se certificaram sempre 

que não teria dúvidas, respondendo sempre a todas as questões que lhes colocava. Posso 

destacar também que inicialmente era acompanhado por colegas na receção, mas pouco tempo 

após iniciar o estágio, já confiavam no meu trabalho, ao ponto de me deixarem sozinho no 

atendimento, e por isso, tive de me adaptar bem às diversas tarefas, e mostrar todas as minhas 

capacidades para não falhar nas minhas funções, pois sempre que atendia alguém na receção, 

era eu que dava a cara pela instituição. 

Sempre que havia momentos mais calmos em relação ao atendimento, procurava sempre 

fazer outros trabalhos que fossem possíveis para não ficar sem nada para fazer. Também quando 

fosse possível, os funcionários da biblioteca dialogavam comigo na tentativa de me pôr mais à 

vontade, e de me ajudar no caso de eu ter algumas dúvidas a funcionar com o programa dos 

empréstimos e devoluções de livros existente no computador da Biblioteca (Usewin), ou com 

qualquer outra atividade que fosse realizar e tivesse dúvidas.  

As maiores dificuldades que foram surgindo ao longo do estágio foi que trabalhar numa 

Biblioteca é algo totalmente novo de tudo o que já tinha feito anteriormente. Embora já tenha 

frequentado a Biblioteca noutros tempos, era sempre como cliente, e estando do outro lado da 

receção é sempre diferente do que estar como funcionário. Fazer trabalhos como arrumar os 

livros no respetivo lugar, ou até mesmo fazer etiquetas dos livros, é algo totalmente diferente 

do que fiz por exemplo no estágio da Licenciatura (Hotel Miracorgo). Ter de me adaptar a 

diversas tarefas novas foi algo que custou um pouco no início por ser tudo novidade, mesmo os 

programas utilizados também nunca tinha manuseado anteriormente, e embora custasse um 

pouco inicialmente, com o tempo, felizmente consegui habituar-me a tudo, e depressa consegui 

realizar todas as tarefas que foram pedidas ao longo do tempo até porque passado algum tempo 

depois de iniciar o estágio, comecei a ter maior autonomia e ficar mais tempo sozinho na 

receção. 

Apesar de tudo já mencionado anteriormente, existiram também alguns aspetos menos 

positivos além do já referido anteriormente relativo ao site da biblioteca. Neste sentido, a meu 

ver, deveria criar-se uma maior dinâmica relativamente aos cartões de leitor utilizados, por 
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exemplo fazer uns descontos específicos para estudantes e público mais jovem, sendo estes os 

utilizadores mais assíduos deste espaço. Por vezes, o acesso ao sinal de internet na biblioteca 

nem sempre é fácil e apresenta ocasionalmente algumas falhas, pois deriva do sinal proveniente 

da Câmara Municipal, o que dificulta por diversas vezes a pesquisa online dos visitantes. 

Existe também como aspeto menos positivo a falta de divulgação dos eventos culturais 

como acontece por exemplo com o Teatro de Vila Real, que divulga sempre as suas atividades 

em pequenos livros, acessíveis a toda a população. Sendo ambas instituições pertencentes ao 

município de Vila Real, julgo que seria mais proveitoso se pudessem divulgar tudo no mesmo 

documento, e assim, ficavam ambas a ganhar. Ainda neste ponto, o facto de haver atividades 

desempenhadas pelo Grémio Literário de Vila Real, que funciona no mesmo edifício da 

biblioteca, também podia ser incluído no mesmo sistema de divulgação dos eventos. 

Outro dos parâmetros já solicitado pela população de Vila Real, era alargar o horário de 

abertura ao público, pois para muitos é o único local onde têm acesso a pesquisa online através 

dos computares, acesso à pesquisa e leitura de obras literárias presentes, jornais ou revistas, e 

ainda acesso à visualização de filmes ou ouvir música com o equipamento necessário para a 

privacidade de cada um dos presentes, sem invasão de espaço, sendo que neste ponto já houve 

alterações, pois hoje em dia, a Biblioteca Municipal de Vila Real tem um dos horários mais 

alargados de funcionamento das bibliotecas do país. 

Pessoalmente como aspetos negativos do estágio que desempenhei, o facto de não ter tido 

possibilidade de organizar eventos criados apenas por mim, mas ter no entanto auxiliado em 

eventos realizados também influenciou um pouco a minha experiência. Como tinha sempre 

atividades para desempenhar, acabei por fazer um pouco as tarefas de um funcionário da 

biblioteca e não pude fazer por exemplo a organização dos eventos que tinha inicialmente 

previsto. 

De realçar que também pude fotografar alguns eventos que iam acontecendo na 

Biblioteca, e sendo que também gosto muito de fotografia, foi um dos aspetos que também 

acabei por gostar ainda mais deste estágio. 

No geral, posso dizer que gostei muito da experiência de ter estagiado na Biblioteca 

Municipal de Vila Real, aprendi bastante com esta nova prática que tive, consegui adquirir 

novos conhecimentos através do trabalho que efetuei, que até então não fazia a mínima ideia de 

como se processava numa instituição deste género, e também de todo o ambiente que vivi 

proporcionado por todos funcionários da mesma, que ao longo das novecentas horas sempre 

me trataram bem e me ajudaram nesta etapa. 
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1. Estudo de caso 

 

Quando iniciei o meu estágio, tinha como objetivo tentar responder à pergunta “De que 

forma a Biblioteca Municipal irá influenciar a cultura da cidade de Vila Real?” 

Depois de ter realizado o estágio na Biblioteca Municipal de Vila Real, percebi que esta 

instituição tem uma grande influência na cultura desta cidade, pois não só tem um amplo espaço 

para receber as pessoas e condições para que estas estejam a trabalhar sem qualquer tipo de 

problema, como também tem vários tipos de exposições que vão sendo alteradas consoante o 

tempo, para que diferentes tipos de assuntos sejam abordados, para com isto, poder abranger 

uma maior percentagem de público. 

Apesar de ao longo da realização deste relatório - por vezes de forma implícita - a resposta 

a esta questão ser uma constante, a cultura é como um tesouro valioso para um país, e mais 

precisamente para uma cidade.  

Sem cultura não há história, memórias para retratar e passar para as gerações vindouras, 

nem se dá o enriquecimento de um país, de uma cidade e mais concretamente de uma sociedade.  

Perante isto, e para tentar melhorar o estudo de caso mediante a pergunta que coloquei 

anteriormente, resolvi realizar um inquérito feito através das redes sociais. Este apresentava 

uma estrutura simples e acessível a todo o público-alvo, sendo de resposta anónima para os 

visitantes mais frequentes da Biblioteca Municipal de Vila Real.  

No geral as perguntas deste inquérito foram realizadas com uma amostra de 60 pessoas e 

posteriormente analisadas e representadas através de gráficos como se pode observar nas 

imagens seguintes. 

Relativamente ao sexo dos inquiridos, pode verificar-se que apesar de a amostra ter sido 

de 60 pessoas, o público-alvo que aderiu ficou distribuído equitativamente pelos dois géneros, 

30 pessoas do sexo masculino e 30 do feminino. 

A pergunta seguinte fazia referência à idade de maior afluência de pessoas que 

frequentavam a Biblioteca Municipal de Vila Real, constatou-se que a faixa etária dos 20 aos 

29 anos era o público com maior percentagem de respostas relativa à afluência da biblioteca, 

podendo-se concluir que nessa faixa etária existem provavelmente mais estudantes, 

nomeadamente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto que se encontram relativamente 

perto a nível de localização da Biblioteca Municipal. 

A terceira questão consistia em saber se os inquiridos costumavam ou não frequentar a 

Biblioteca Municipal de Vila Real, sendo que em caso de resposta negativa, o inquérito acabava 
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imediatamente nesta pergunta. O que o gráfico seguinte demonstra é que 46 pessoas 

responderam afirmativamente, e apenas 14 pessoas nunca frequentaram a Biblioteca. 

 

 

Figura 52: Costuma frequentar a Biblioteca Municipal de Vila Real (Fonte própria) 

 

 

Quanto à questão seguinte, que correspondia à frequência em dias por semana em que os 

inquiridos frequentavam a Biblioteca Municipal, as respostas que tiveram maior prevalência 

era de 1 a 2 vezes por semana, tal como se observa no gráfico abaixo ilustrado. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sim

Não

Questão 3
Costuma frequentar a Biblioteca Municipal de Vila Real? 

Sim

Não

0 5 10 15 20 25 30 35

1 a 2

3 a 4

5+

Nº de pessoas que frequentam 

N
º 

d
e

 d
ia

s 
p

o
r 

se
m

an
a

Questão 4
Quantas vezes por  semana?

Figura 53: Quantas vezes por semana? (Fonte própria) 
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Relativamente à quinta questão, que fazia referência sobre o tempo que o inquirido dispõe 

para estar na Biblioteca, a maioria das pessoas respondeu que o máximo de tempo que 

costumam estar lá é de cerca de uma hora, tendo sido esta a resposta dada pela maioria das 46 

pessoas da amostra. A imagem seguinte ilustra os resultados. 

 

 

Posteriormente perguntou-se por que razão as pessoas se deslocam à Biblioteca, ou seja 

com que intuito recorrem ao uso deste e na sua maioria, era por motivos de estudo, tendo sido 

a resposta de 19 dos inquiridos como mostra a figura a seguir. 
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Quanto tempo costuma estar na Biblioteca?

Figura 54: Quanto tempo costuma estar na Biblioteca? (Fonte própria) 
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Figura 55: Com que motivo se desloca à Biblioteca? (Fonte própria) 
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Na sétima questão, é novamente avaliado o impacto que a Biblioteca Municipal tem para 

a população da cidade de Vila Real. Nesta questão, era pedido ao inquirido que fizesse a sua 

avaliação quanto à importância da existência da Biblioteca Municipal para a cultura da cidade 

de Vila Real, avaliando desde Muito Pouco até Muito Bom. Pode concluir-se de forma positiva 

que a maior parte dos inquiridos avaliou como “Muito Bom” a importância da Biblioteca 

Municipal de Vila Real como mostra a figura seguinte, o que me levou a crer que esta tem um 

papel muito relevante para a cultura dos Vila-realenses. 

 

 

Quanto à última questão “Indique algumas sugestões que permitam melhorar o 

desempenho da Biblioteca Municipal de Vila Real?”, como era de carácter livre e não 

obrigatória, vários foram os inquiridos que optaram por não responder a esta pergunta. Ainda 

assim, as respostas obtidas maioritariamente faziam referência ao melhoramento da ligação de 

internet da Biblioteca Municipal que como tem o sinal enviado da Câmara Municipal de Vila 

Real acaba por falhar por diversas vezes ou então por ter um sinal fraco. 
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Figura 56: Importância da Biblioteca para a cultura de Vila Real (Fonte própria) 
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Conclusão 

 

Após a realização de um estágio de novecentas horas na Biblioteca Municipal de Vila 

Real consegui para além de tudo, ter uma perspetiva diferente estando do lado de dentro, como 

funcionário e não só como visitante, relativamente à instituição em si, ao seu funcionamento no 

geral e a dinâmica diária, mas também relativamente ao seu impacto tanto no município, 

nomeadamente nos habitantes, como também na população vinda de outros locais. 

Antes de mais é de salientar que a dinâmica diária da Biblioteca está muito bem 

organizada, permitindo responder sempre da melhor maneira às exigências feitas pelo público-

alvo que a visitava, e após várias horas de estágio apercebi-me que a Biblioteca é um local de 

grande procura não só para pesquisa bibliográfica ou documental, mas como um local escolhido 

para a prática da leitura, lazer e também de estudo por grande parte dos estudantes, sendo em 

grande maioria os mais assíduos neste espaço.   

Através da pesquisa que efetuei para a realização deste relatório, consegui ter uma maior 

perceção dos diferentes tipos de cultura como a linguagem, a leitura, a religião, até mesmo 

através da organização da sociedade entre outras e consegui também ter a noção dos vários 

tipos de bibliotecas, mencionados anteriormente. 

Pude concluir ainda que a Biblioteca Municipal é uma mais-valia não só para o 

desenvolvimento cultural do município e da região transmontana, mas também da população 

vila-realense a todos os níveis, desde a leitura, pesquisa de informação e ainda desde a 

organização de conferências, reuniões e exposições ocorridas na própria biblioteca, sempre 

acessíveis ao público em geral. 

Com a realização do inquérito, tentei obter uma resposta à pergunta “De que forma a 

Biblioteca Municipal influencia a cultura da cidade de Vila Real?” que tinha como ponto de 

partida no início deste trabalho. Uma das limitações que surgiu foi o facto de não ter grande 

adesão visto ter sido realizado numa época de férias, e também porque há pessoas que não 

costumam frequentar a biblioteca. O aspeto positivo foi que os inquiridos foram 

maioritariamente jovens que frequentavam a biblioteca, e surpreendentemente avaliaram como 

Muito Bom a importância da mesma para a cultura de Vila Real. 

Poderia também ter sido outro tipo de inquérito com perguntas distintas e que pudessem 

vir a demonstrar que outros aspetos seriam relevantes para os inquiridos poderem frequentar e 

divulgar a Biblioteca Municipal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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A meu ver, um dos aspetos que poderia ser melhorado para tentar cativar mais o público 

seria a atualização da página de internet da biblioteca, tornando-a mais atrativa e ilustrativa para 

o público que a visita. 

Verifiquei ainda com a realização deste estágio e através da escrita deste relatório que 

apesar da população em Vila Real - também de uma forma geral em Portugal - ainda não estar 

muito enraizada e não dar o devido valor às diferentes formas de obtenção de cultura, e a leitura 

ainda ser uma luta constante, para que seja praticada e se torne um hábito diário; contudo isso 

está cada vez mais a mudar e as pessoas a preocupar-se com a leitura e tornando-a como um 

ato diário e não de aborrecimento, apesar de que ainda há um longo caminho a percorrer até 

que seja conseguido atingir essa meta. 

No final deste relatório, mais concretamente no Anexo 1, encontra-se a avaliação do 

desempenho do estágio que realizei na Biblioteca, sendo que o mesmo foi concluído com a nota 

de 19 valores, demonstrando assim que tentei dar sempre o meu melhor nas atividades que 

desempenhei, e que os responsáveis pela instituição também ficaram satisfeitos e agradados 

com o meu desempenho global. 

Em suma, a realização desta experiência foi gratificante, podendo ter contacto com 

diferentes tarefas desempenhadas até então, sendo fundamental que a cultura e todas as 

representações desta são importantes para ajudar no desenvolvimento e autonomia da 

população. 
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  Apêndice 1 - Horário realizado 

 

 

Dia/Mês/Ano Dia da semana Horário Horas de estágio 

6 de janeiro de2015 Terça-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

7 de janeiro de2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

8 de janeiro de2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

9 de janeiro de2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

12 de janeiro de2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

13 de janeiro de2015 Terça-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

14 de janeiro de2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

15 de janeiro de2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

16 de janeiro de2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 18h30 
8 

19 de janeiro de2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

20 de janeiro de2015 Terça-feira 
9h30 - 13h00 

14h00 – 17h30 
7 

21 de janeiro de2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

22 de janeiro de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

23 de janeiro de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 14h00 

14h30 – 18h00 
8 

26 de janeiro de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h00 

13h30 – 18h00 
8 
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27 de janeiro de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

28 de janeiro de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

29 de janeiro de 2015 Quinta-feira 15h00 - 23h00 8 

30 de janeiro de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

31 de janeiro de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

2 de fevereiro de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

3 de fevereiro de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

4 de fevereiro de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

5 de fevereiro de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

6 de fevereiro de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

7 de fevereiro de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

9 de fevereiro de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

10 de fevereiro de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

11 de fevereiro de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

12 de fevereiro de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
9 

13 de fevereiro de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

16 de fevereiro de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 
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18 de fevereiro de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

19 de fevereiro de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

20 de fevereiro de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

23 de fevereiro de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

24 de fevereiro de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

25 de fevereiro de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

26 de fevereiro de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

27 de fevereiro de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

28 de fevereiro de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

2 de março de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

3 de março de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

4 de março de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

5 de março de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

6 de março de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

7 de março de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

9 de março de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

10 de março de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 
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11 de março de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

12 de março de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

13 de março de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

16 de março de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

17 de março de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

18 de março de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

19 de março de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

20 de março de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

23 de março de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

24 de março de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

25 de março de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 18h00 
8 

26 de março de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

27 de março de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

28 de março de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

30 de março de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

31 de março de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

1 de abril de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

2 de abril de 2015 Quinta-feira 9h30 - 13h30 9 
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14h00 – 19h00 

6 de abril de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

7 de abril de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

8 de abril de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

9 de abril de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

10 de abril de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

13 de abril de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

14 de abril de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

15 de abril de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

16 de abril de 2015 Quinta-feira 15h00 - 23h00 8 

17 de abril de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

18 de abril de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

20 de abril de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

21 de abril de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

22 de abril de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

23 de abril de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

27 de abril de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

28 de abril de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 
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29 de abril de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

30 de abril de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

4 de maio de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

5 de maio de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

6 de maio de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

7 de maio de 2015 Quinta-feira 15h00 - 23h00 8 

8 de maio de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

9 de maio de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

11 de maio de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

12 de maio de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

13 de maio de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

14 de maio de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

15 de maio de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

18 de maio de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

19 de maio de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

20 de maio de 2015 Quarta-feira 15h00 - 23h00 8 

21 de maio de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

22 de maio de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 
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25 de maio de 2015 Segunda-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

26 de maio de 2015 Terça-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

27 de maio de 2015 Quarta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

28 de maio de 2015 Quinta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

29 de maio de 2015 Sexta-feira 
9h30 - 13h30 

14h00 – 19h00 
9 

30 de maio de 2015 Sábado 
9h30 - 12h30 

14h00 – 18h00 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A importância da Biblioteca Municipal para a cultura de Vila Real 

120 

 

Apêndice 2 – Inquérito 

 

“De que forma a Biblioteca Municipal influencia a cultura da cidade de Vila Real?” 

 

 1 – Sexo 

Masculino (    ) 

Feminino (    ) 

 

 2 – Idade 

 10 a 19 (    ) 

 20 a 30 (    ) 

 30 a 40 (    ) 

 40 a 50 (    ) 

 50 a 60 (    ) 

 + 60 (    ) 

 

 3 – Costuma frequentar a Biblioteca Municipal de Vila Real? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 

4 – Quantas vezes por semana? 

1 a 2 (    ) 

3 a 4 (    ) 

+ 5 (    ) 

 

5 – Quanto tempo costuma estar na Biblioteca? 

(Marcar através de uma tabela o tempo com Horas, Minutos e Segundos) 

 

6 – Com que motivo se desloca à Biblioteca? 

Estudo (    ) 

Computador (    ) 

Acesso à internet (    ) 

Pesquisa de livros (    ) 
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Outros (    ) 

 

7 – Avalie a importância da existência da Biblioteca Municipal para a cultura da cidade 

de Vila Real 

Muito pouco (    ) 

Pouco (    ) 

Suficiente (    ) 

Bom (    ) 

Muito Bom (    ) 

 

8 – Indique algumas sugestões que permitam melhorar o desempenho da Biblioteca 

Municipal de Vila Real 

(Resposta livre)  
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Anexo 1 – Avaliação do estágio 

 

 


