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Pavilhão Multiusos, 08 e 09 de Junho 2013

Dia 8

09.00  Abertura do Secretariado

09.30   Sessão de Abertura
Representante do Município de Montalegre
Representante da Direção Geral do Livro Arquivo e Bibliotecas
Representante da Fundação Calouste Gulbenkian
Representante da Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e 
Documentalistas - APBAD

10.00   Conferência
La Biblioteca Móvil: prestaciones y funciones. La 
dinamizacion

Roberto Miguel Soto Arranz – ACLEBIM  
Associación de Professionales de Bibliotecas Móviles de España

10.30  Estudos sobre bibliotecas   itinerantes
“Leituras sobre Rodas” – Projeto para a implementação de 
um Serviço de Bibliotecas Itinerantes no concelho de 
Chaves
Maria do Céu Barros Rodrigues Ramos

11.00   Pausa para café

Na Estrada com os Livros: as biblioteca móveis como 
solução de acesso a serviços de biblioteca num país de 
contrastes
João Henriques
O serviço biblioitinerante de uma biblioteca municipal: um 
estudo de caso
Andrea Pinto de Magalhães 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva (Espinho)

Bibliomóveis portugueses: diagnóstico de um estudo 
sustentável de extensão biblioteconómica
Anabela Anjos 
Biblioteca Municipal de Silves

13.00  Almoço

14.30  Da Teoria à Praxis  - Diários de Bordo*
Apresentação de práticas e dinâmicas das diferentes 
Bibliotecas Itinerantes de Portugal e Espanha*
Nuno Marçal - Moderador

21.30  SERÃO com SARAU de poesia com o ator 
e encenador Fernando Soares no Café com Letras



Dia 9

10.30  Parada das Bibliotecas Itinerantes
               Praça do Município em Montalegre
               Frente à Câmara Municipal de Montalegre

               (visita pelo público em geral)

11.30   Visita guiada 
               Ecomuseu de Barroso
       Espaço Padre Fontes

“... Uma das vertentes das Bibliotecas Públicas
 é o seu serviço de Biblioteca Itinerante.

    As Bibliotecas Itinerantes devem disponibilizar
 os seus serviços de igual modo a todos os membros

 da comunidade local,na qual, estão inseridas, 
independentemente da idade, raça, religião,nacionalidade, 

língua ou estatuto social. 

Têm como principal missão: 
funcionar como um agente 

que vai suscitar o interesse pela leitura, 
criando uma empatia 

entre as pessoas e os livros.

    Os objetivos das diversas Bibliotecas Itinerantes 
espalhadas pelo país são comuns e visam:

- o desenvolvimento pessoal e intelectual dos leitores,

- o combate à iliteracia da informação,

- criar e manter nos leitores (especialmente nas crianças) o 
hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização 
das bibliotecas,

- proporcionar iguais possibilidades de aquisição e utilização 
da informação,

- possibilitar o acesso e o conhecimento à cultura local, 
regional e nacional;

– promover a função cultural e social do livro/leitura, 
indo ao encontro das necessidades dos diferentes públicos 
alvo, ex: seniores ...”

DDCSCD- Biblioteca Municipal de Montalegre


