PRÉMIO «BOAS PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS»
Edição 2015
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA1

1. DADOS DA BIBLIOTECA
Município de Oliveira do Hospital
Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital
Endereço
Largo Ribeiro Amaral
Nº 17 Código Postal 3400 070 Oliveira do Hospital
Telefone: 238692376
Correio electrónico: biblioteca.oliveira@cm-oliveiradohospital.pt

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA
Nome
Maria da Graça Brito Silva
Cargo ou função
Vereadora do pelouro da Cultura e Educação do Município de Oliveira do hospital
Endereço de correio eletrónico
gav@cm-oliveiradohospital.pt

1

No caso de candidaturas conjuntas, apenas uma das bibliotecas ficará responsável pela
apresentação da candidatura; esta deverá fornecer também informação sobres as restantes
bibliotecas candidatas, nomeadamente os respetivos contactos e a caracterização do
concelho e da biblioteca.

3. DADOS DO PROJETO
Designação
Serviço Educativo da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital
Data de início 01/01/2015 Data de conclusão 31/12/2015
Orçamento € 400
Fontes de financiamento:
Município de Oliveira do Hospital
Outras organizações dos setores público e/ou privado envolvidas no Projeto:
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital; Fundação Aurélio Amaro Dinis; Obra
D. Josefina da Fonseca; Centro Social Paroquial do Seixo da Beira; Obra Eugénia
Garcia Monteiro de Brito; Arcial; Centro de Desenvolvimento Sócio-Cultural de
Penalva de Alva.
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4. APRESENTAÇÃO DA(S) BIBLIOTECA(S) E DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1 Caracterização
do(s)
Concelho(s)
aproximadamente uma folha A4)

(máximo

500

palavras

—

O Município de Oliveira do Hospital situa-se na região Centro e pertence ao distrito
de Coimbra. Segundo os dados do último recenseamento de 2011 residiam no
concelho de Oliveira do Hospital cerca de 20.841 pessoas.
O tecido empresarial concelhio tem origem nas últimas décadas do século XX. É de
base endógena, assentando na pequena e média empresa. A maioria das empresas
que se encontram atualmente em funcionamento iniciou a sua atividade a partir de
meados da década de 80 do século passado, época em que se verificou um
crescimento do número de empresas em todos os setores: Primário, Secundário e
Terciário. Cerca de 45,5% das empresas concelhias em atividade foram criadas entre
os anos de 1995 e 2002. Os ramos de atividade industrial com maior
representatividade no concelho são a indústria alimentar, as indústrias metalúrgicas
de base e de produtos metálicos, a indústria têxtil e a indústria da madeira,
verificando-se uma elevada concentração setorial dos estabelecimentos industriais
localizados no concelho, com um elevado predomínio de setores tradicionais.
Relativamente ao ensino, há a presença de todos os níveis de ensino (do pré-escolar
ao superior), destacando-se a oferta do ensino profissional (Escola profissional
EPTOLIVA, Cursos de Educação e Formação de jovens na Escola Secundária do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital) e a oferta de ensino superior (Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital – ESTGOH)
No concelho existem vários equipamentos culturais:
Casa da Cultura César Oliveira que integra os seguintes espaços: um Auditório, com
capacidade para 180 pessoas onde funciona o cinema. Neste espaço são também
promovidas uma série de atividades de que destacamos o ciclo de teatro, recitais de
piano. No 1º Piso funciona a Universidade Sénior e existe também um espaço de
exposições.
No concelho existem uma série de museus: o Museu Municipal Dr. António Simões
Saraiva, a Casa Museu da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos, o Museu
Etnográfico da Freguesia de Meruge, a Biblioteca/Museu Tarquínio Hall
Para além da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital existe no concelho outra
biblioteca pública municipal - a Biblioteca/Ludoteca de Lagares da Beira.
Pertenças de juntas de freguesia existem três bibliotecas a saber, Biblioteca da
Freguesia de Alvoco das Várzeas (sem atendimento permanente), Biblioteca da
Freguesia de Penalva de Alva e Biblioteca/Museu Tarquínio Hall.
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4.2 Caraterização
da(s)
Biblioteca(s)
aproximadamente uma folha A4)

(máximo

500

palavras

—

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital foi inaugurada a 11 de junho de 2011,
tendo completado em 2015, 4 anos de existência. Localiza-se no centro da cidade e
situa-se na antiga Casa dos Magistrados edifício que foi requalificado para poder
acolher a Biblioteca. Como edifício novo que é obedece às normas que regulamentam
a construção de bibliotecas públicas possuindo dessa forma pisos distintos para
crianças/jovens e adultos. A Biblioteca Municipal disponibiliza os seguintes serviços:
Hemeroteca/Zona de Periódicos, destinado à livre consulta de jornais e revistas
locais, nacional e estrangeiros; A Sala de Adultos/Leitura Geral com consulta de
livros acesso; a Sala Infanto-Juvenil e Ludoteca destinam-se prioritariamente ao
público infantil e juvenil com a possibilidade de participação em atividades lúdico
educativas de promoção e incentivo à leitura; O espaço OHP (Fundo Local do
Concelho) destina-se, exclusivamente, à recolha, conservação e difusão de
bibliografia e de documentação em suportes variados, relacionados com a História e
as atividades do concelho de Oliveira do Hospital; Espaço de Audiovisuais; Acesso às
Tecnologia de Informação, acesso gratuito à internet, bem como a possibilidade de
ligação online de computadores pessoais portáteis. Existe ainda um auditório com
capacidade para 55 pessoas e uma sala de reuniões.
A Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital conta com 2326 leitores inscritos na
sua base de dados. A Biblioteca, tem-se assumido como um espaço cultural da
cidade. Na verdade, durante este ano de 2015 visitaram, em média mensalmente, a
Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital cerca de 2 mil pessoas de entre
utilizadores e participantes em atividades. Quanto aos níveis de utilização do espaço
internet o número de utilização é de 30 pessoas diariamente; Leitura de jornais e
revistas: 10 diariamente; são requisitados mensalmente 65 livros.
Pontos Fortes da Biblioteca:
- A Biblioteca regista uma elevada utilização do seu espaço e do número de
participantes nas suas atividades devido ao trabalho de proximidade desenvolvido
junto das escolas, instituições e público em geral e das parcerias que desenvolve
junto da comunidade. O plano de atividades da Biblioteca é feito de acordo com as
expectativas do seu público-alvo; - Ludoteca com uma educadora de infância e duas
auxiliares que trabalham exclusivamente na área de animação de crianças; Técnico
de informática que dá apoio ao espaço internet; Designer gráfico; Horário de
funcionamento alargado; Grupo de colaboradores com espírito de trabalho e equipa.
Pontos fracos:
- Pessoal especializado na área da Biblioteca insuficiente (apenas existem duas
técnicas de biblioteca); Bibliotecária sem vínculo definitivo; Dificuldades financeiras
para aquisição de material diverso e diversificado como sejam livros e contratação de
pessoas e empresas que dinamizem atividades na promoção da leitura.
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4.3 Descrição do projeto (máximo 2 000 palavras — aproximadamente cinco
folhas A4)
No Concelho de Oliveira do Hospital podemos encontrar no apoio à infância,
instituições privadas de solidariedade social, como também uma rede pública
que abrange todo o Concelho. Assim, existem instituições privadas de
solidariedade social (IPSS) que promovem o apoio à infância com valências da
creche e pré – escolar (grupo etário dos quatro meses aos seis anos) e um
agrupamento de escolas (AEOH) que inclui o ensino desde o pré- escolar até
ao décimo segundo ano. É a estas instituições e especificamente ao ensino
pré-escolar e primeiro ciclo que o projecto do Serviço Educativo, da Biblioteca
Municipal, se dirige.
O projecto do Serviço Educativo, e porque somos uma Biblioteca que inclui o
cidadão portador de deficiência, também associou a ARCIAl, instituição que
trabalha com pessoas com deficiência. Este é um projecto que se realiza no
espaço infantil da Biblioteca (Ludoteca) mas que, também tem um carácter
itinerante, já que se desloca, quando assim solicitado, às escolas e
instituições do Concelho.
Durante o ano de 2015, o serviço educativo da Biblioteca Municipal de Oliveira
do Hospital, entre outras, promoveu diversas actividades lúdicas/pedagógicas
no âmbito do património e da história local. Estas actividades, realizadas em
parceria com o apoio do historiador do município, vão ao encontro do
conhecimento da história e do património do nosso Concelho.
Destacamos três atividades que consistem na narração e dramatização (com
fantoches e personagens reais) de lendas e histórias de acontecimentos
relacionados com a história e o património local:
- “História de um cavaleiro da Ulveira do Espital”
Consiste na narração com fantoches que dá a conhecer a génese e a história
de Oliveira do Hospital. Remonta ao sec. XII, época em que estas terras
pertenciam a D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, a qual doou à Ordem
Militar dos Hospitalários algumas comendas, como recompensa por serviços
prestados. Esta actividade inclui música e dança medieval, como também uma
visita guiada a um monumento (Capela dos Ferreiros).
- “Lenda de uma Moura Encantada”
Consiste na narração com fantoches de uma lenda associada a um monumento
importantíssimo do nosso património local, Igreja Moçárabe de Lourosa “Igreja
de S. Pedro”. Remonta à época em que cristãos e árabes coabitavam na
península ibérica, em que essa coabitação nem sempre foi pacífica. Inclui
música e dança da época, como também, visita guiada ao Castelo de Avô e
Igreja de S. Pedro de Lourosa.
- “Lenda da Bobadela- Que Beba dela”
Esta atividade consiste na dramatização com personagens reais de lenda que
explica a génese do nome actual da localidade da Bobadela, povoação
pertencente ao Concelho de Oliveira do Hospital. Atividade de itinerância que
decorre no museu municipal Dr. António Simões Saraiva, precisamente na
localidade da Bobadela. Numa casa senhorial que se adapta perfeitamente ao
texto e ao ambiente da dramatização, esta atividade ainda prevê uma visita
guiada ao museu.
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Os objectivos das referidas actividades, do projecto do Serviço Educativo, são:












Promover a leitura uma vez que a Biblioteca é um agente privilegiado
da consolidação dos hábitos de leitura.
Criar o hábito de visitar a Biblioteca e os seus serviços.
Promover a Biblioteca como agente de cultura na comunidade mais
jovem que por vezes vai perdendo os hábitos de leitura.
Trabalhar em parceria com as instituições escolares.
Ser uma mais-valia para o processo ensino/aprendizagem das escolas
instituições concelhias.
Ajudar a consolidar os conhecimentos sobre a história local
Dar a conhecer a história e património local.
Proporcionar o contacto com a história e o património (museus,
monumentos, esculturas) local.
Dinamizar diariamente atividades da promoção de leitura.
Proporcionar
momentos
lúdicos/divertidos
com
componente
pedagógica.
Apoiar as instituições escolares a alcançar as metas curriculares.

O serviço é gratuito para as instituições escolares, crianças e acompanhantes tendo
apenas como condição uma marcação prévia e o utente/criança e acompanhantes
devem, também, estar inscritos como leitores para, deste modo, possam requisitar
livros que se encontram disponíveis na biblioteca. Assim, diariamente, e mediante a
marcação prévia por parte da instituição escolar o Serviço Educativo da Biblioteca
recebe as crianças com o propósito de realizar as atividades lúdico/pedagógica acima
mencionadas. A pedido das instituições, também pode deslocar-se, num trabalho de
itinerância, dinamizar as atividades nas próprias escolas.
Este é um serviço que já acontece a alguns anos, especificamente o projeto de dar a
conhecer a história e o património local com as dramatizações teve o seu inicio em
janeiro de 2015. Até à data já todas as crianças do ensino pré – escolar e escolar do
concelho puderam assistir e participar neste projecto, sendo assim assistiram à
atividade 1338 crianças do ensino pré-escolar e escolar, das instituições escolares
públicas e privadas do concelho.
O Serviço Educativo da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital é do muito agrado
tanto das crianças, como dos seus professores acompanhantes e da direção das
respectivas escolas. Todas as atividades são avaliadas através do preenchimento do
inquérito distribuído aos professores acompanhantes das crianças. A classificação das
atividades desenvolvidas, que varia de fraca, média, boa e muito boa, tem uma
média de 85% de muito bom e 15% de bom. De salientar que estas atividades tiveram
um importante impacto na comunidade escolar, sendo as instituições a contactar a
biblioteca e a solicitar o Serviço Educativo considerando, a ida à Biblioteca, um
objectivo no seu plano anual de atividades. Por sua vez as crianças colaboram
activamente nas atividades criando uma relação afectiva que perdura no tempo, já
que algumas iniciam as suas visitas com a idade de creche e actualmente já em idade
escolar, continuam a participar nas atividades. Habitualmente o tempo de duração
das atividades é de uma hora, podendo ir até a uma hora e meia, variando de acordo
com o grupo etário e as suas capacidades e atenção/concentração. O projecto tem
orçamento de 400€ que permite a construção dos adereços e materiais usados na
dinamização das atividades.
O Serviço Educativo de Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital tem uma forte
componente social e pedagógica. O público-alvo são crianças de idade pré-escolar,
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escolar e jovens com deficiência, promovendo e apoiando as aprendizagens escolares
como, também, colaborando na integração social do jovem deficiente.
A equipa do Serviço Educativo é constituída por três pessoas: uma educadora de
infância e duas colaboradoras. Este serviço é realizado com muito empenho e
dedicação por esta equipa, a qual está completamente vocacionada para trabalhar
com os mais pequenos. É uma equipa que produz todo o trabalho, desde a construção
de adereços, materiais, guarda-roupa, pesquisa histórica e musical, elaboração dos
textos dramatizados e respectiva dramatização. O grau de satisfação e de
produtividade da equipa é elevado e reconhecido pela comunidade educativa como
pelo público em geral.

4.4 Divulgação e promoção do Projeto
aproximadamente meia folha A4)

(máximo

250

palavras

—

O Serviço Educativo é um projeto da Ludoteca da Biblioteca Municipal, que prevê
a vinda das crianças e jovens deficientes ao espaço de Biblioteca, para
participarem nas atividades de promoção de leitura e do conhecimento da
história /património local, a forma encontrada para promover e divulgar estas
iniciativas são as seguintes:









Cartazes
Mupi
Facebook
Sites
Envio de mails
Contacto pessoal
Contacto telefónico
Notas de imprensa (comunicação social)
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5. ACORDO DO(S) CANDIDATO(S)

O(s) candidato(s) autorizam os serviços competentes da DGLAB a divulgar,
reproduzir, distribuir e comunicar ao público, por qualquer meio, incluída a
colocação à disposição nas redes digitais, do Projeto, no todo ou em parte, posto a
concurso, estando, porém, excluídos os usos comerciais, sem prejuízo da proteção do
direito moral, nos casos em que houver lugar à aplicação de direitos de propriedade
intelectual.
O(s) candidato(s) leram e aceitam as condições previstas no Regulamento do Prémio
«Boas Práticas em Bibliotecas Públicas» .

Nome do responsável pela apresentação da candidatura
Maria da Graça Brito Silva
Data 09/10/2015
Assinatura

Nome do representante do Executivo Camarário
Maria da Graça Brito Silva
Cargo/função
Vereadora do pelouro da Cultura e Educação do Município de Oliveira do hospital
Data 09/10/2015
Assinatura
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ANEXOS

Enumere e identifique os anexos:
Anexo 1 – Fotografias das actividades do projeto
Anexo 2 – Recortes de jornais e publicações no site municipal
(Obs. Poderá incluir endereços Web)
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