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biblioteca em números |

A coleção
da BMJBM
Audiovisuais e multimédia
2601

A Biblioteca Municipal José
Baptista Martins proporciona serviços de informação, cultura, educação
e lazer a toda a comunidade. Para tal
dispõe de uma diversificada coleção de
livros, filmes, música, jornais e revistas
que disponibiliza gratuitamente, num
horário alargado e num espaço atrativo.
Para além dos recursos documentais,
a Biblioteca Municipal oferece ainda a
possibilidade de utilização gratuita dos
seus recursos tecnológicos e organiza
regularmente ações de promoção da leitura e do conhecimento nos seus vários
domínios.

Áudio
873

Monografias
17.064

Serviços prestados pela BMJBM
Entre setembro de 2008 e setembro de 2012, a Biblioteca Municipal José Baptista Martins

registou 12.292 utilizações dos seus recursos tecnológicos
forneceu serviços de informação, cultura,
educação e lazer a 45.775 pessoas
emprestou 47.287 documentos
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qualidade |
Certificação da Biblioteca Municipal
um desafio para o futuro

A Biblioteca Municipal é certificada
desde dezembro de 2010

«Numa breve reflexão sobre as
expectativas dos munícipes em
relação aos serviços prestados
por uma biblioteca, será fácil
concluir que estas estão em permanente evolução e que, numa
conjuntura socioeconómica exigente, se tornam cada vez mais
difíceis de satisfazer.
A certificação da qualidade dos
serviços da Biblioteca Municipal,
através do Sistema de Gestão
de Qualidade da Norma ISO
9001/2008, veio criar novos
desafios aos colaboradores da
Biblioteca Municipal: encontrar
caminhos de melhoria que permitam uma maior satisfação dos
munícipes.
A certificação e a procura constante de um serviço cultural
público de qualidade vêm alterar

algumas práticas do passado.
Anteriormente, procurava-se
dotar os colaboradores de teorias
para, eventualmente, mudar a
prática. Agora, reflete-se a prática
para aceder à teoria da ação. Não
é o mesmo! É muito diferente,
porque esta reflexão faz-se no
decurso de um serviço que fornece sentido aos atos de gestão
e numa cultura de rede e partilha, que une todos os serviços
culturais.
A qualidade visa a sistematização
de processos e a satisfação dos
clientes. Quando falamos em
processos, referimo-nos à necessidade de assegurar um conjunto
de atividades essenciais para o
planeamento, desenvolvimento
e implementação de um serviço. Estas atividades devem ser

eficientes, eficazes e plenamente
integradas na filosofia da organização.
Mas, se a qualidade e a certificação da Biblioteca Municipal são
do interesse de todos, é preciso
evitar que se tornem responsabilidade de ninguém. O sucesso da
qualificação dos serviços exige o
reajustamento e acompanhamento constante do comportamento
dos colaboradores, em função
do feedback que receberem dos
utilizadores.
Em suma, com a implementação
do Sistema de Gestão de Qualidade e a certificação dos serviços
da Biblioteca Municipal, pretende-se que as boas práticas e a
procura constante da excelência
sejam um eixo fundamental no
cumprimento da sua missão.»

José Manuel Alves

Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt
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como posso? |

Levar livros, filmes e música para casa

embro
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de leito
cartão
JBM
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Ler jornais
e revistas
gratuitamente
Na Biblioteca Municipal
são disponibilizados diariamente, a todos os interessados, jornais e revistas
para leitura presencial.

O empréstimo domiciliário é gratuito na BMJBM.
Para usufruir deste serviço deve
dirigir-se à zona de atendimento
da sala de leitura de adultos. Aí,
ser-lhe-ão solicitados pelo funcionário um documento de identificação e o preenchimento da ficha
de inscrição.
Nesse momento são-lhe entregues o cartão de leitor e um
exemplar do Guia do utilizador da
BMJBM.
Poderá então dirigir-se livremente às estantes de livros e de
audiovisuais e escolher os documentos que pretende levar para
casa. Pode requisitar simultaneamente três livros e três audiovisuais. Se não encontrar o que
procura, dirija-se ao funcionário
e peça para consultar o catálogo
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informatizado da BMJBM, num
dos computadores onde está disponível.
Deve proceder à devolução
dos documentos emprestados
nos prazos estipulados pelo regulamento da BMJBM, no mesmo
estado de conservação em que foram requisitados.
Consulte o Guia do utilizador
da BMJBM em:
www.cm-vvrodao.pt
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tecnologia |

@

Aprender informática na BMJBM

As tecnologias da informação fazem parte do nosso
quotidiano. No futuro, uma dimensão significativa do conhecimento só estará acessível a quem
dominar os sistemas de informação digitais. Como poderão as
bibliotecas contribuir para tornar
acessíveis aos seus utilizadores as
novas bibliotecas digitais?
Na Biblioteca de Vila Velha
de Ródão, o processo de combate à iliteracia digital teve início
em 2008 e decorre, com muito
sucesso, em sessões de formação gratuitas e individualizadas,
ministradas por uma funcionária
licenciada em TIC e vocacionada
para essa função. Para além das
sessões que acontecem mediante
marcação prévia, é ainda prestado apoio individualizado a quem,
durante uma sessão de trabalho
na BMJBM, se depare com problemas que não consegue debelar
sozinho. Crianças, jovens, adultos
e idosos, todos têm encontrado
na Biblioteca Municipal um serviço de apoio no domínio das TIC,
com que sabem poder contar.

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt

Para beneficiar de formação de informática, gratuita e individualizada, deve
inscrever-se na Biblioteca
Municipal.

A formação tem a duração máxima de
15 horas.

Dado o elevado interesse da população,
poderá ter de esperar algumas semanas
até iniciar a sua formação.
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Histórias da leitura
em Vila Velha de Ródão
O acesso ao livro nem sempre foi fácil
e gratuito, como acontece atualmente. A
leitura no início do século XX era ainda um
prazer de poucos. Neste artigo evidencia-se o esforço coletivo e gradual que tornou
possível a mudança de hábitos, no que
concerne à democratização do acesso à
leitura e ao conhecimento no concelho de
Vila Velha de Ródão.

Coleção BMJBM
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Bibliotecas familiares
Em Vila Velha de Ródão, a leitura começou por ser um prazer
de poucos. Apenas os alfabetizados, uma pequena parcela da população, tinham a possibilidade de desfrutar da leitura. Nesta altura, os livros eram raros e caros e, por isso, poucas bibliotecas familiares haveria
no concelho. Os livros aí existentes eram lidos por gerações sucessivas
e emprestados entre familiares e amigos. E eram, assumidamente, um
bem muito apreciado. Veja-se o caso do livro Diccionario de medicina vegetal
(ao alcance de todos), da autoria de Carlos Marques. Editado em 1910, foi
adquirido por J. Barreto Ramalhete em 1922, que lhe colocou um selo
de propriedade com data de 1925. Em 1938 era pertença de João Carmona, que assim descrevia a sua posse:
«Livro meu muito amado
Por te ter achado
Se alguma vez te perder
O cavalheiro que o achar
Fará favor de mo dar.
O meu nome é João
Que na pia me foi dado
O sôbre-nome é Carmona
Filho de um homem honrado.»
O que tornaria este livro tão precioso para o seu novo dono? Suspeitamos que a sua utilidade. Trata-se de um livro que aborda questões
de saúde, explicando doenças e prescrevendo tratamentos ao alcance de
todos.

Coleção particular

Coleção BMJBM

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt

Considerando os títulos reunidos nos espólios depositados na Biblioteca Municipal José Baptista Martins pelas bibliotecas familiares,
criadas até meados do século XX, faziam também parte delas os almanaques populares, as revistas de lazer, jornais sobre atualidade nacional e
mundial, livros de banda desenhada, best-sellers mundiais, ensaios sobre
diversas áreas do conhecimento, livros policiais, livros de economia doméstica e cine-romances, entre outros.

77

A Biblioteca itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian
Em 1958, foi criado pela Fundação Calouste Gulbenkian o Serviço de Bibliotecas Itinerantes. E se,
nos primeiros anos de existência, estas unidades móveis
abrangiam apenas a região de Lisboa e do litoral, no
início da década de 60 existiam já 47 veículos
a percorrer todo o país, levando a leitura a
populações que pouco contacto tinham tido, até então, com livros não
escolares. Uma das diversas curiosidades deste serviço foi o facto de ter
tido, como elementos do serviço que
apoiavam o leitor nas suas escolhas,
dois dos nossos mais celebrados escritores: Alexandre O’Neill e Herberto Hélder. Outro grande nome da literatura portuguesa está também ligado
a esta iniciativa: Vergílio Ferreira, que
foi seu diretor entre 1981 e 1996.
Fonte da imagem: NEVES, Rui – As bibliotecas em movimento. As bibliotecas móveis em
Portugal. [em linha] [consultado em 30/10/2012] Disponível em http://www.bibliobuses.com/
documentos/ruinevesPP.pdf.

Emílio Salgari

Fonte:
http://salgari-emiliosalgari.blogspot.pt/
[acedido em 30/10/2012].

A partir do site
pt.wikipédia.org [acedido em 30/10/2012].

«A primeira vez que fui a uma biblioteca era ainda pequena. Tinha começado
a ler há pouco tempo. Lembro-me do nervosismo da espera, da ansiedade por
não saber como agir. Recordo ainda o cheiro inesperado do interior da carrinha. E eu a sentir-me perdida entre tantos livros. Até que o apoio chegou. Um
senhor aproximou-me e ajudou-me a escolher os primeiros livros. Quando
cheguei a casa e comecei a lê-los achei que eram muito fáceis, muito infantis.
Voltei muitas vezes depois desta, seguindo os conselhos do senhor que continuou a recomendar-me os mesmos livros adequados à minha idade. Até que
encontrei uma forma de contornar a minha continuada insatisfação: como o
meu irmão podia requisitar livros para meninos mais velhos, comecei, sem ninguém saber, a deixar de lado a cautelosa escolha do prestável senhor da biblioteca itinerante e a embrenhar-me, agora sim feliz leitora, nas vorazes aventuras
dos heróis criados por Emílio Salgari.
Começava assim a minha relação com os livros e com a liberdade.»
Graça Batista

Bibliotecária da Biblioteca Municipal José Baptista Martins

Bibliotecas Escolares
No período de vigência do
Estado Novo, foi criado um serviço de leitura nas escolas primárias.
Eram as designadas Bibliotecas das
Escolas Primárias. Este serviço atribuía livros às escolas de todo o país
que eram identificadas com um número cadastral. Uma das escolas primárias do concelho de Vila Velha de
Ródão tinha o nº. 1252 e a ela pertenceram, em tempos, os livros cujas
capas apresentamos. A seleção das
obras a editar e a distribuir pelas escolas dependia do Serviço de Escolha de Livros para as Bibliotecas das
Escolas Primárias. Alguém se lembra
de os ter lido?

8

JBM

BM
Coleção

BMJBM | Revista da Biblioteca Municipal José Baptista Martins

Entretanto, estas Bibliotecas das
Escolas Primárias foram caindo em
desuso, e foi já com livros amarelados e fechados em armários que se
viu chegar as novas Bibliotecas Escolares/ Centro de Recursos, tendo
a primeira do concelho sido instalada na então Escola C+S de Vila Velha de Ródão, no ano de 1989. Dez
anos mais tarde, a Biblioteca Escolar
foi remodelada e passou a integrar a
Rede de Bibliotecas Escolares, dando-se então início, de forma continuada,
à difusão do livro e à promoção da leitura, envolvendo toda a comunidade
escolar. Das muitas iniciativas que têm
vindo a ser realizadas neste âmbito,
destacamos os Baús Pedagógicos, a Hora
do Conto e a Feira do Livro.

Fotografia AEVVR

Biblioteca do CMCD
Em outubro de 1984, a leitura conheceu um novo ciclo no concelho de Vila Velha de Ródão, com a instalação de uma biblioteca no
Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento pelo Presidente da
Câmara Municipal, José Baptista Martins. Nessa altura, foi criado o
primeiro serviço de empréstimo domiciliário e consulta local, destinado a toda a população. O livro que inaugura o seu fundo bibliográfico é
a obra de Luís de Camões, Os Lusíadas, registada no dia 7 de agosto de
1984. No final desse ano, verificava-se a existência de 1227 títulos. Dez
anos depois, este valor tinha aumentado para 4762 volumes.

Fotografia CMCD
Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt
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Em agosto de 2008, quando a
Biblioteca do CMCD cessa a sua
atividade devido à abertura da
nova Biblioteca Municipal José
Baptista Martins, esta tem já um
fundo bibliográfico com 13.741
volumes. Em 2000, a Biblioteca
do CMCD começou também a
disponibilizar ao público documentos áudio e audiovisuais.
Ao longo destes vinte e quatro
anos, o espaço destinado à Biblioteca Municipal no CMCD transfigurou-se: de uma pequena sala
com armários fechados, passou
a ocupar duas salas amplas, uma
para o público infantil e juvenil,
e outra para os adultos. Nesse
tempo aí decorreram muitas
ações de promoção da leitura, do
conhecimento e da sã convivência
intergeracional. E, como podemos constatar pelo Top dos Leitores publicado no Boletim Municipal
de dezembro de 1998, aí começaram a ser leitores muitas crianças
e jovens que hoje frequentam a
nova biblioteca.

Top dos leitores
1º Marta Flores – 55
2º Vanessa Ribeiro – 53
3º Carina Ribeiro – 43
4º Ana Candeias – 34
5º Carla Cardoso – 29
Eduardo H. Batista - 29
6º Sónia Ramos – 27
7º Fátima Correia – 20
8º Elisabete Silva – 19
9º Sónia Mendes – 17
10º Célia Caratão- 16
Alexandra Nunes – 16
André Gomes – 16
Nota: Os dados numéricos
referem-se a obras requisitadas entre Novembro de 97 e
Outubro de 98.
in Boletim Municipal [da] Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, nº. 7 (II
Série), dezembro 1998.

Fotografias CMCD
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Biblioteca Municipal
José Baptista Martins
No dia 19 de setembro de 2008,
abriu as suas portas ao público a
nova biblioteca municipal. O patrono que lhe foi atribuído gerou
consenso e agrado, já que o inspetor
José Baptista Martins é, reconhecidamente, uma figura maior da cultura e da educação no nosso país.
As novidades eram diversas, tanto ao nível do espaço como dos recursos. Muitos rodenses entraram
pela primeira vez numa biblioteca, atraídos pelas possibilidades de
aprendizagem e convívio aí oferecidas.
No dia 1 de dezembro de 2010,
foi inaugurada, oficialmente, a
BMJBM pela então Ministra da
Educação, Isabel Alçada. Esta estrutura cultural apresentou-se ao
seu melhor nível e surpreendeu os
felizes convivas com a exposição
No tempo da Implantação da República:
quadros da vida rural, comissariada
por Maria José Martins e produzida
pela Biblioteca Municipal. Na cerimónia inaugural participaram, com
notória e emocionada satisfação, os
familiares do inspetor José Baptista Martins, cuja vida e obra foram
apresentadas ao público sob a forma
de documentário.
E como de festa se tratava, a ela
não faltou o talento e a dedicação da
Banda Filarmónica de Fratel.
Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt

«Ao longo destes
quatro anos de existência da Biblioteca
Municipal José Baptista Martins, temos
vindo a assistir à sua
constante humanização: ali se juntam
gerações, se aprende
com as memórias,
se contam e leem histórias, ali se brinca e se partilham
saberes, provando que uma biblioteca não é um depósito
de livros, jornais e revistas. É, antes, um espaço pleno
de ação, disponível, onde todos se sentem bem. A nossa
biblioteca é um espaço que entrou no nosso dia-a-dia, é
um local que estimamos porque é um bocadinho a casa
de todos nós. Haverá melhor maneira de nos ligarmos à
nossa comunidade? Penso que não.»
Maria do Carmo Sequeira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
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A Biblioteca Municipal integra a Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas, tendo
sido, por isso, criada no âmbito de um processo
de cooperação entre o Ministério da Cultura e a
Câmara Municipal, de que resultou a partilha de
despesas no que respeita a edificação e aquisição
de mobiliário, equipamento e fundos. Como contrapartida, a Câmara devia assegurar que o serviço
cumpriria os requisitos inerentes a uma Biblioteca
Municipal do tipo BM1 (ao serviço de uma população até 10.000 habitantes).
No caso de Vila Velha de Ródão, com o acordo do então Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas, foram implementadas alterações ao
modelo estipulado que melhoraram consideravelmente o espaço e os serviços. Apresentamos de
seguida algumas dessas inovações, que distinguem
positivamente a BMJBM das suas congéneres.

Zona de adolescentes

Livraria municipal

Como particamente em todos os municípios,
também em Vila Velha de Ródão as edições
municipais são uma forma de estimular a produção de conhecimento sobre o seu território
e as suas gentes. Habitualmente são oferecidas
enquanto são uma novidade e, mais tarde, acabam armazenadas num depósito. No entanto,
se devidamente apresentadas e disponibilizadas
para venda a preço de custo, estas publicações
são muito bem recebidas pelos leitores e visitantes da biblioteca. Trata-se de uma excelente
forma de estimular o conhecimento acerca do
concelho e de valorizar os seus autores.

Prateleira expositora nas estantes

Não está previsto no modelo de
bibliotecas públicas de pequena dimensão um espaço para
utilizadores adolescentes. Como
estes já não gostam de frequentar a zona infantil e muitas vezes
acabam por perturbar a desejável
quietude da sala de adultos, foi
criada na BMJBM uma zona para
jovens, com computadores, TV
e vídeo, caixa de BD e expositor
de livros.

12

Com a objetivo de dar visibilidade ao livro, ajudar o leitor a perceber o assunto
da estante e promover a divulgação de
novidades, foi criada no topo de cada
estante uma zona expositora que valoriza o livro e ajuda o leitor.
BMJBM | Revista da Biblioteca Municipal José Baptista Martins
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Zona de leitura panorâmica
Aproveitando o facto de toda a biblioteca ter
uma privilegiada vista sobre o rio Tejo, foi
criada, com mobiliário adequado, uma zona
de leitura com a paisagem em fundo, que
pode ser utilizada para ler, visionar filmes em
leitores de DVD portáteis ou, simplesmente,
conversar.

Revistas para empréstimo
domiciliário
Habitualmente as revistas têm, numa biblioteca,
um tempo de vida relativamente curto. Com a
chegada de uma nova edição, a anterior é arrumada ou eliminada. Na BMJBM, percebendo-se
que muitas pessoas não têm disponibilidade para
vir à biblioteca ler os periódicos, está a dar-se
uma segunda vida às revistas, oferecendo aos
leitores mais ocupados, ou com dificuldades de
deslocação, a possibilidade de requisitarem para
leitura domiciliária as revistas desatualizadas. Eles
agradecem!

Zona expositora de fotografias
Numa época em que se valoriza tanto a dimensão visual, era importante criar na Biblioteca
Municipal uma zona de exposição de fotografias, que, de modo fácil e imediato, proporcionasse aos utilizadores uma visão do seu enriquecedor e dinâmico quotidiano. E assim tem
acontecido!

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt
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em foco|

A convite da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, foi organizada pela
Biblioteca Municipal José Baptista Martins a final distrital do
Concurso Nacional de Leitura de
2012, que trouxe a Vila Velha de
Ródão 110 leitores de escolas do
3º. ciclo e do ensino secundário
de todo o distrito. Para a realização desta iniciativa do Plano Nacional de Leitura, a BMJBM contou com o apoio de instituições,
como o Agrupamento de Escolas
de Vila Velha de Ródão, a Fundação EDP, a DGLB, a RBE, as
Juntas de Freguesia, e ainda das
empresas sedeadas no concelho.
Entre estas destacamos a Celtejo,

14
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que assumiu os encargos com os
prémios dos vencedores.
Com a organização desta iniciativa pretendeu-se estimular o
gosto pela leitura, valorizar o ato
de ler e o estatuto de leitor, mas
não foi esquecido o papel dos
autores, tendo estado presente a
premiada escritora Hélia Correia,
autora de uma das obras lidas,
para conviver com os participantes e participar na entrega dos
prémios.
Os concorrentes tiveram a sua
tarefa facilitada na prova oral, que

foi conduzida com a segurança
e o brilhantismo de um apresentador notável como José Nuno
Martins. Os vencedores foram
José Alberto Ferreira e Camila
Gonçalves, da ESNA, que representaram muito dignamente o
distrito na final nacional.
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Final distrital do Concurso Nacional de Leitura

em foco |

No encerramento da cerimónia,
a Fundação EDP recebeu um enorme aplauso na pessoa do seu diretor
cultural, José Manuel dos Santos, que
entregou um cheque-oferta de 80€,
para aquisição de livros, a cada uma
das escolas participantes. De realçar
ainda a presença da representante das
Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, Vera Oliveira, que integrou o
Jurí do concurso e tem prestado um
acompanhamento atento às dinâmicas da BMJBM.

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt
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I Encontro de Bibliotecas da Beira Interior

No dia 24 de setembro
de 2010, teve lugar na Biblioteca
Municipal José Baptista Martins
o I Encontro de Bibliotecas da
Beira Interior, numa louvável
iniciativa do bibliotecário Nuno
Marçal, e contou com o apoio
da DGLB, através da sua técnica
superior, Vera Oliveira. Nele estiveram representadas 10 bibliotecas públicas desta região, as
bibliotecas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Biblioteca Municipal de Anadia.
Nesta reunião foi analisado o
funcionamento das bibliotecas
presentes, tendo-se chegado à
conclusão que, na base do bom

funcionamento de uma biblioteca municipal, estão a liderança de
uma equipa dinâmica e o apoio do
poder político. Na ausência destes
fatores, dificilmente as bibliotecas
se poderão tornar equipamentos centrais na vida cultural das
respetivas comunidades. Foram
igualmente identificadas, como
melhorias a introduzir, a entreajuda técnica e profissional, a atualização profissional e o estímulo
da Direção Geral do Livro e das
Bibliotecas para o trabalho em
rede e o fornecimento atempado,
por parte deste serviço central, de
informação atualizada e pertinente às Bibliotecas Públicas.

«Lugares de sociabilização e de
fomento de todo o tipo de parcerias, ou seja, de criação projetos
coletivos inter pares, bem como
de construção da cidadania –
entendida esta enquanto o papel
e a missão de cada indivíduo na
comunidade – são as Bibliotecas
Públicas espaços por excelência
onde reaprender e reinventar
a cooperação. Assim sendo,
não parece possível pensar o
futuro sem o fortalecimento da
cooperação vivida e promovida
pelas Bibliotecas Públicas, na
comunidade e na região onde se
inserem. Sobretudo quando os
recursos, todo o tipo de recursos,
de que dispomos são limitados e
escassos, e que foi a cooperação
(a inteligência, a criatividade e o
talento incluídos) que nos tornou
humanos, e tanto quanto a sociabilização, faz parte integrante da
nossa natureza. »
Vera Oliveira

Técnica Superior da Direção- Geral do
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

A BMJBM participou na criação do fundo regional, que está disponível,
para consulta, no site da Rede Cultural da Beira Baixa.
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Mito Elias

Artista plástico, 47 anos, natural de Cabo Verde.
«Quando tinha os meus 8 anos
vivia no norte da ilha de Santiago, em Assomada (Santa Catarina). E foi aí que me apaixonei
pela leitura. Tinha aprendido a ler
recentemente e foi lá que descobri o meu tipo de leitura: gostava
de livros de quadradinhos, que
eram muito populares na altura.
Os livros do Mandrake, o Mundo
de Aventuras, o Tarzan, o Zorro, o Kalar e outros. O primeiro
livro que comprei com o meu dinheiro foi através da minha mãe.
Ela deslocou-se para a cidade da
Praia para fazer as compras da
mercearia e, então, como eu tinha
dinheiro, que me tinham oferecido, pedi à mãe que me comprasse alguns livros. O primeiro
foi um livro da coleção Condor
chamado As aventuras de Kalar. Eu
e os meus irmãos devorávamos

aqueles livros todos! Através do
meu irmão mais velho, que tem
mais cinco anos que eu, aprendi
que se trocavam muitos livros.
Batiam-nos à porta e aparecia um
menino com uma pilha de livros
a querer trocar. Fazia-se esta
partilha porta a porta. Era assim:
passava-se em revista os livros
que já se tinham lido ou não «Este conheço, este já li, este já li
mas gosto tanto que vou reler».
Os livros deixavam de ter um
dono certo. Aliás, muitos deles já
estavam gastos, todos esfarelados
e riscados, algum outro menino
mais pequeno teria feito isso.
Foram experiências interessantes.
O meu filho Santiago, que tem 9
anos, gosta muito desta história.
É uma experiência ótima. Devia
incentivar-se este tipo de partilha.»

Coleção BMJBM
Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt
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De espetadores e ouvintes
a intérpretes,
personagens
e autores

Desde a sua abertura ao
público, em setembro de 2008,
que a Biblioteca Municipal José
Baptista Martins assumiu, como
domínio de ação fundamental,
a assunção do livro como instrumento de desenvolvimento
pessoal. Para dar cumprimento a
essa missão, foram imaginados e
concretizados múltiplos projetos
que procuram ser caminhos do
leitor para o livro, mas também
do livro para o leitor.
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Primeiros passos

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt

Como a criação de laços
com o livro deve iniciar-se
na infância, os maiores esforços e recursos da BMJBM foram
destinados à criação de um público leitor infantil. As primeiras estratégias implementadas, para criar
nas crianças empatia com o livro,
foram a dramatização, a leitura e o
reconto de histórias infantis feitos
por adultos. Em outubro de 2008,
duas funcionárias da BMJBM
lançaram mão à sua enorme capacidade expressiva e criaram o
espetáculo A força das cores, que
representaram com sucesso para
crianças das creches e jardins-de-infância do concelho. No mês
seguinte, tinha início o projeto
Vamos ouvir os livros, o qual, contando com a generosidade de uma
talentosa equipa voluntária de leitores e contadores de histórias
da comunidade, dinamizou entre

2008 e 2010 aos sábados de manhã, dezenas de sessões de leitura
e reconto de histórias infantis.
Em dezembro de 2008, percebendo que as necessidades do público infantil não eram totalmente
satisfeitas com esta modalidade
da hora do conto, começaram a
delinear-se novas estratégias facilitadoras da criação de laços com
o livro. A primeira passou pela
dramatização de livros, envolvendo na sua representação crianças.
Estas aceitaram entusiasticamente a mudança de papel de recetor
para emissor, e criava-se assim o
Grupo de Dramatização da Biblioteca Municipal José Baptista Martins. Ainda em 2008, foi
encenado e representado, para a
comunidade de utilizadores da biblioteca, o teatro musical As gatas
janotas, a partir do livro de Lígia
Brazão Os gatos janotas.

19

leitura ativa |

Ler e criar
Em janeiro de 2009, foi criado o espetáculo de fantoches O rabo do esquilo, a partir do
livro homónimo da autoria de Lara Xavier. No
mês seguinte, crianças e jovens foram convidados a falar sobre os seus gostos e interesses livrescos a colegas da mesma idade, na iniciativa
Vamos falar dos livros que lemos. A necessidade de
se exprimirem artisticamente e de assumirem
o protagonismo que cabe aos leitores de uma
biblioteca começava a ser satisfeita e, por isso,
a alegria e o entusiamo contagiavam todos os
envolvidos.

Entre abril e junho do mesmo ano, foi concebido e dinamizado pela professora de dança
Cecília Almeida o ateliê de movimento Vamos
dançar com os livros. A partir do conto Sábios como
camelos, integrado no livro Estranhões & Bizarrocos de José Eduardo Agualusa, crianças e jovens
foram convidados a conhecer o universo das
danças persas e a encarnar personagens de um
universo estranho e misterioso e, por isso, muito sedutor. O interesse despertado nos participantes foi tão grande que surgiu a vontade de
registar essas interpretações num filme. Surgiu
assim a fita Sábios como camelos, a primeira produzidaW pela BMJBM.
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Conhecer
Hans Christian Andersen
O verão de 2009 foi desafiante para a BMJBM e para os
seus leitores mais novos. Mal conhecemos Niels Fischer, percebemos que estávamos envolvidos
num projeto aliciante, mas também de uma enorme exigência.
A proposta apresentada por este
nosso amigo dinamarquês era a
de integrarmos o projeto itinerante que ele havia criado, para
dar a conhecer a multifacetada
obra artística e literária do escritor dinamarquês Hans Christian
Andersen.
No período das férias de verão, em que a disponibilidade
de tempo é maior, decorreu um
vasto conjunto de atividades, em
torno dos contos, da poesia e dos
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recortes de papel criados pelo escritor. Nesse âmbito, foi apresentada ao público a exposição Hans
Christian Andersen, com reproduções, de grande dimensão, dos
recortes de papel criados pelo autor e trabalhos artísticos criados
por leitores dos seus contos; foi
organizado um concurso artístico
para todas as idades; e realizados
ateliês de expressão artística, nos
domínios da pintura, escultura,
tapeçaria, escrita criativa e representação, inspirados na obra do
escritor e nos quais participaram
mais de trinta crianças, entre os 4
e os 12 anos.
No encerramento do projeto,
foram apresentados os trabalhos
criados, entregues os prémios aos

vencedores do concurso e representado, perante uma entusiástica
assistência, o espetáculo No pátio
dos patos, produzido a partir de um
conto homónimo de Andersen.
As tapeçarias elaboradas
por crianças e idosos do concelho, com base em desenhos de
Niels Fischer, estão expostas na
BMJBM.
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Fazer parte do livro

No final de 2009, uma nova experiência com livros estava já a decorrer na BMJBM. Percebendo quão difícil era
satisfazer os pedidos de apresentação dos espetáculos criados
pelo Grupo de Dramatização, uma vez que coincidiam quase
sempre com a frequência das aulas, foi criada uma dramatização na qual os espetadores eram também os atores do espetáculo. O ponto de partida foi o livro Todos no sofá de Luísa
Ducla Soares.
Antes da apresentação do espetáculo, as crianças que visitavam a biblioteca eram confrontados com a necessidade,
inventada é claro, de terminar a decoração das máscaras que
nele iriam ser usadas. Este momento de criatividade deu origem a máscaras muito expressivas. De seguida os grupos eram
divididos: uns representavam a história, outros assistiam. Durante a dramatização cada criança encarna uma personagem e
age como ela. Esta forma de dar a conhecer o livro desencadeou, até ao momento, aprendizagens e risos em mais de 500
criadores/espetadores infantis.

Nas férias de Natal do mesmo ano, o Grupo de Dramatização voltou a envolver-se na produção de um espetáculo. A
história escolhida foi Era uma vez um gigante, adaptada por Gabriel Janer Manila, e, após a criação de adereços e gravação das
leituras, subiram ao palco do teatro de sombras da BMJBM as
aventuras e desventuras de um gigante… feliz.

Em março de 2010, coube ao
livro Macaco do rabo cortado, de Lígia
Brazão, dar vida à segunda produção de teatro de fantoches do Grupo
de Dramatização. Mais uma
vez se repetiu a rotina:
criar adereços, gravar
as leituras, inserir sons
e músicas no ficheiro
a utilizar no espetáculo,
ensaiar os gestos e afinar
as entradas das personagens. O sucesso alcançado
foi tal que, no fim, já todos
tinham esquecido as agruras do
processo.
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Descobrir talentos

O acesso generalizado à
escolarização tende a massificar o conhecimento e a uniformizar o saber. Neste contexto,
torna-se premente a criação de
oportunidades para a descoberta
de talentos que distingam e valorizem as pessoas. A biblioteca pública pode e deve assumir relevância nesta matéria. Importa criar
iniciativas que possibilitem aos
que neles se envolvem descobrir
interesses e aprofundar formas de
expressão.
Um dos projetos concebidos e
dinamizados pela BMJBM, onde
se revelaram mais talentos, aconteceu no verão de 2010 e adotou
o título do livro que o inspirou,
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A árvore generosa. Após muitas
horas de trabalho, inspiradas na
obra literária de Shel Silverstein,
foram talentosos fotógrafos, leitores empenhados, minuciosos
tecelões e criativos artistas plásticos que apresentaram ao público,
no encerramento do projeto, os
trabalhos realizados: um enorme móbil com fotos das leituras
efetuadas, um lindo tapete, uma
artística exposição de fotografia,
vídeos que dramatizavam poesias
e o filme de animação A árvore generosa, que, até ao momento, foi já
visionado no Youtube por mais de
25.000 pessoas e, para a realização
do qual, a BMJBM contou com o
laborioso empenho da empresa
Wetouch.
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Conspiração em
Vila Velha de Rodam
Ainda na senda de oportunidades para
descobrir talentos, foi acolhido pela BMJBM um
ateliê de cinema de animação, denominado Mix
República, concebido e dinamizado pela Monstra
em parceria com a Comissão para as Comemorações dos 100 anos da República. Para o efeito, deslocaram-se à BMJBM, em dezembro de 2010, os
artistas plásticos e cineastas Ícaro e Tânia Duarte
que, a partir de uma notícia do jornal «Notícias da
Beira» publicada em 1911, criaram, apoiados por
um esforçado e criativo grupo de jovens e adultos
de Ródão, o filme de animação Conspiração em Vila
Velha de Rodam.

Os filmes produzidos pela BMJBM podem ser visionados no
Facebook desta instituição, em:
http://www.facebook.com/biblioteca.vvr
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Surpresa!
Em maio de 2011 a Biblioteca Municipal transformou-se numa selva habitada
por muitos animais selvagens.
O mote foi o livro O Cuquedo,
escrito por Clara Cunha e Paulo Galindro. Após muitas horas
aplicadas na criação de adereços,
foi de novo a vez de gravar leituras e de montar o som da dramatização. Depois foi só esperar que nos visitassem crianças
curiosas para, depois de muito
movimento e animação, quando
todos estavam desprevenidos,
surgir o Cuquedo a pregar um
susto aos «animais» mais distraídos. E assim foi habitado mais
um livro na BMJBM.
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Quando pensamos no momento em que
nos tornámos leitores, lembramos, quase
sempre, as pessoas que nos aproximaram do livro.
Familiares, amigos, professores e também autores
desempenham um papel motivador da maior
importância na criação de leitores. As bibliotecas
devem incluir no seu programa de ação iniciativas que facilitem o encontro entre os potenciais
leitores e os mediadores de leitura.

A arte da leitura de pais para filhos
Na BMJBM aconteceu um destes encontros logo em janeiro de
2009. A Direção-Geral
do Livro e das Bibliotecas, no âmbito do seu
programa «Itinerâncias»,
disponibilizou a esta instituição a ação de formação A arte da leitura
de pais para filhos, criada e
dinamizada por Sérgio Letria e Andreia Brites, da qual beneficiaram crianças e adultos que se aproximaram
um pouco mais do livro e da leitura, com a preciosa ajuda dos empenhados mediadores.

Um leitor, uma escolha
A escolha dos livros não deve ser deixada ao acaso. Se for
Um leitor, uma escolha
orientada por um professor ou um bibliotecário, deve ser precedida
de uma conversa sobre os gostos e interesses do leitor. A leitura de
um livro também ocorre, por vezes, por sugestão de um amigo ou
familiar. No entanto, a escolha de um livro não deve ser deixada
sempre a terceiros. É importante o leitor, de qualquer idade, tornar-se autónomo na seleção dos livros. Nesse sentido, a Biblioteca
Municipal promoveu a iniciativa de estímulo à criação de leitores
Um leitor, uma escolha
autónomos, denominada Um leitor, uma escolha. Consistia a atividade na atribuição de um
vale que dava direito
à escolha de um livro na Feira do Livro do Agrupamento de Escolas de V. V. Ródão. Todos aceitaram o
repto, que deixou a BMJBM com um fundo mais próximo dos interesses e gostos dos seus leitores. O
projeto foi divulgado numa estante expositora, onde cada livro adquirido estava identificado com o nome
de quem o escolheu.
Parabéns!

Como és leitor da Biblioteca Municipal JBM podes escolher livros de que gostes para, caso haja
possibilidade, serem comprados pela Biblioteca. Aproveita a Feira do Livro do Agrupamento de
Escolas para fazeres a tua escolha.
Entrega este cupão ao funcionário ou professor responsável pela Feira do Livro juntamente com
o livro que gostarias que comprássemos para a BMJBM. E, pode ser que, logo no início do ano, já
esteja disponível para tu e os teus amigos lerem!

Parabéns!

Como és leitor da Biblioteca Municipal JBM podes escolher livros de que gostes para, caso haja
possibilidade, serem comprados pela Biblioteca. Aproveita a Feira do Livro do Agrupamento de
Escolas para fazeres a tua escolha.
Entrega este cupão ao funcionário ou professor responsável pela Feira do Livro juntamente com
o livro que gostarias que comprássemos para a BMJBM. E, pode ser que, logo no início do ano, já
esteja disponível para tu e os teus amigos lerem!

Um leitor, uma escolha
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Mamã, lê-me uma história
Umas das mais estimulantes
iniciativas, levadas a cabo no domínio da
mediação, foi o projeto Mamã, lê-me uma história, que envolveu as educadoras de infância do Agrupamento de Escolas, as famílias
e a Biblioteca Municipal na criação precoce
de hábitos de leitura.
A partir desta interação e da frequência
assídua da Biblioteca Municipal pelas turmas de educação pré-escolar, tornou-se evidente, para os pais, o prazer que os seus filhos demonstravam quando lhes contavam
a sua ida à biblioteca e lhes pediam para
ler o livro que tinham escolhido. Pois, para
além de motivar a frequência da biblioteca
pelas famílias, o projeto pretendia estimular
a autonomia dos jovens leitores, pelo que,
após terem obtido o seu cartão de leitor, as
crianças, em cada visita à biblioteca, escolhiam e requisitavam os livros de que mais
gostavam. No primeiro dia em que vieram,
como era abril e a Biblioteca nesse mês
oferece flores a quem requisita livros, cada
criança levou uma flor para casa.
Cada vinda dos grupos à biblioteca era
sempre um dia de festa, com programação
de atividades atrativas, entre as quais se destacaram a sessão de Contapetes, pelo coletivo Trimagisto, e as comemorações dos 500
anos de nascimento de Amato Lusitano.
Nesta ocasião foram realizadas oficinas de
estímulo sensorial À descoberta das cores, aromas e virtudes terapêuticas de plantas usadas por
Amato Lusitano e cantadas pelo povo da Beira.
Hoje, muitos destes leitores já vêm assiduamente com os pais à biblioteca, que lhe
proporciona momentos de lazer.
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2-12-2008

Deana Barroqueiro

Deana Barroqueiro e Joaquim Caratão dinamizaram uma Conversa com livros, durante a qual a escritora
apresentou também a sua obra mais recente, D. Sebastião e o Vidente. Anteriormente, Deana Barroqueiro tinha
dado a conhecer a sua coleção de livros de viagens e aventuras aos estudantes do Agrupamento de Escolas
de Vila Velha de Ródão.

02-04-2009

Margarida Botelho

Em 2009, o Dia do Livro Infantil foi celebrado com a presença da escritora Margarida Botelho, que desafiou as crianças do Jardim de Infância de Porto do Tejo a cozinhar histórias ao mesmo tempo que explorava
a sua obra Cozinheiras de livros.

30-05-2009

Lara Xavier

A escritora Lara Xavier, tendo conhecimento que a BMJBM havia adaptado o seu livro O rabo do esquilo a
teatro de fantoches, manifestou vontade de conhecer o trabalho realizado. Assim, foi organizada a vinda da
escritora à biblioteca onde pôde assistir ao espetáculo e perceber o impacto que a sua obra teve nos nossos
leitores mais novos. Como decorria a Feira do Livro e se aproximava o Dia da Criança, houve oferta de livros
autografados às crianças presentes.
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Miguel Horta

27-10-2009

Aproveitando a presença do escritor e mediador de leitura Miguel Horta na BMJBM, para dinamizar o
ateliê Filactera, meu amor numa parceria com a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, foi proporcionado
aos jovens alunos de Ródão o conhecimento do seu livro Pinok e Baleote, numa estimulante conversa entre
autor e potenciais leitores.
Sofia Rézio

23-02-2010

Sofia Rézio, a convite da BMJBM, dinamizou um ateliê de matemática para os alunos do Agrupamento
de Escolas e apresentou o seu livro Dicionário Ilustrado de Matemática.

António Salvado

20-03-2010

No Dia Mundial da Poesia de 2010, António Salvado honrou Ródão com a sua presença na BMJBM e
brindou o público, que assistiu à apresentação da sua obra Outono, com uma proposta de leitura plena de
maturidade poética. No mesmo dia, foi apresentado ao público o projeto Correio Poético, com o qual o poeta
ativamente colaborou.
Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt
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02-06-2010

Sónia Caetano

Como celebração do Dia da Criança de 2010, Sónia Caetano apresentou às crianças do concelho de
Ródão o livro infantil A lenda do rei Wamba, que escreveu e ilustrou. Como forma de estimular o gosto pela
leitura e o conhecimento pelo lendário rodense, o município de Vila Velha de Ródão, que editou a obra,
ofereceu um exemplar a cada criança presente.

24-06-2011

Fernando Alvim

O humorista Fernando Alvim dinamizou, no pavilhão da BMJBM na Feira de Atividades Económicas de
2011, uma sessão de autógrafos dos seus livros Não atires pedras a estranhos porque pode ser o teu pai e No dia em
que fugimos tu não estavas em casa, que encheu o local de burburinho e sorrisos.

21-10-2011

Guilherme Ganança

Guilherme Ganança apresentou, na sala polivalente da Biblioteca Municipal, o seu livro de memórias romanceadas da guerra colonial Do Cacine ao Cumbijã. A apresentação foi acompanhada da um emotiva leitura
de poemas e excertos da obra, a cargo de Fernando Serra. O público, constituído maioritariamente por ex-combatentes, tornou-se de imediato um interessado destinatário e um excelente interlocutor.
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Lopes Marcelo

19-02-2012

Manuel Lopes Marcelo, cujo trabalho de divulgação da cultura regional ficará indelevelmente ligado à sua
obra Beira Baixa, apresentou na BMJBM o seu mais recente estudo etnográfico, Bailado de sonho: as voltas do
linho, que incide sobre o ciclo do linho na localidade de Aranhas (Penamacor). O contexto da apresentação
ficou mais rico com a sapiente apresentação de Aida Rechena e a inspirada atuação do Rancho Folclórico
de Aranhas.
Hélia Correia

19-04-2012

Hélia Correia, um dos vultos maiores da literatura portuguesa, esteve na BMJBM em abril para apresentar
o seu livro A chegada de Twainy. A apresentação, que despertou na plateia de jovens e adultos uma enorme
curiosidade acerca do universo literário da autora, foi complementada com uma exposição de gravuras de
Rachel Caiano criada para a obra. Os alunos do 5º. e 6º. anos, apoiados pela sua professora de Português
Anabela Santos, surpreenderam a autora com uma criativa série de desenhos, inspirados no livro.
Carlos Marques

30-06-2012

Carlos Marques, empenhado em proporcionar abordagens literárias do momento socioeconómico atual,
escreveu o livro Troika: três contos de Natal, que foi apresentado a uma atenta plateia, no pavilhão da BMJBM,
por ocasião da Feira da Gastronomia e das Atividades Económicas de 2012.
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Poema

Mãe Cargaleiro
Hélia Correia
I
A mãe corta retalhos da paisagem
e cose-os uns aos outros, sendo que há
por ali um critério indecifrável
e não sabemos bem para o que olhamos.
Pois aquilo que corre está imóvel,
por exemplo, a água que essa mãe
com um gesto deteve e que, parecendo
cair, não cai.
Tornado vidro
o leito daquele rio,
como por acção de uma temperatura,
um vidro doce, ainda iluminado
pelo verão que entrou nele,
um vidro azul, malhado pelo frio
que o quis atravessar
e fracassou.
II
Antes de tudo, esteve a mãe, com terra
presa nas rugas, quase a ponto de
deixar que se confunda o seu sorriso
com a dilatação da sementeira.
Nas depressões da pele, como por leitos
completamente secos, alojaram-se
plantas arrebatadas do seu solo,
inteiramente sós,
plantas do tempo.
Acaso não sabemos
que há raízes nas mães, que todo o drama
se reduz ao arranque, a tudo o que
partiu um corpo em dois – e isso é
nascer?
O que pode fazer essa amputada
se não cortar, cortar e recoser,
até que o saldo seja a seu favor
e a criança aprenda, não aquilo
que está na natureza,
mas a beleza imensa da
desordem,
do trabalho feroz da mãe que não
amou jamais nem horta
nem valado,
nem animal deitado aos pés.
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Não ama
nem os festejos,
nem as invernias,
ama somente o filho e tudo aquilo
que lhe pode ensinar,
isto é, lançar a praga
e a tesoura,
e uma espécie de método que leva
a que tudo se ajuste e se detenha
na vertical.
Pois é como se ali
se operasse o sinistro,
o viramento,
o perigoso gesto da mulher
a que engravida e que por isso tem
a possibilidade de parar
todos os corrimentos naturais, prendendo-os em tecido, sim,
prendendo-os pelo cruzar da agulha,
a bênção invertida,
a teimosia
de deitar sal em tudo,
fascinando.

III
Entre os seus dedos a tesoura canta,
como os lobos,
cortando.
Há muita melodia para os sons.
A tesoura e o lobo são iguais
no desajeitamento.
Com as lâminas e as fauces
cantam. Cantam
enquanto dilaceram,
enquanto o sangue
e o rasgão que são a mesma coisa
compõem uma nova geografia,
marcando um centro,
aniquilando os bichos
e o tracejado dos proprietários.
É o que se ouve, à noite,
além do vento, estando o vento
paralisado sobre as chaminés:
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a tesoura e o uivo,
o lobo e a mãe,
separando,
comendo devagar,
deitando brilho e desperdício em volta,
tudo o que testemunha um esventramento.

IV
A criança que nasce dessa mãe a que tem, na cozinha, junto ao pão,
os molhos de paisagem como as outras
têm fruta espalhada e alguidares,
- essa criança, como poderia
afastar-se de vez?
Como pode ela
tomar outro alimento que não seja
o da cor arrancada à serrania?
Eis que a criança cola, traço a traço,
tudo o que a sua mãe colava outrora,
sob a canção do lobo
e da tesoura.

Ela não sabe o que começa ali,
brinca, mastiga,
ordena os seus fragmentos,
desfaz e recompõe,
peça por peça.
Ainda tem os pés descalços,
ainda ouve
as instruções que a aldeia
lhe vai dando.

Foz do Cobrão, Abril, 2012

A divulgação de trabalhos inéditos na revista de uma pequena biblioteca constitui um extraor-

dinário motivo de orgulho para a BMJBM e para o município de Ródão.
Hélia Correia que, em abril último, esteve em Foz do Cobrão, criou, inspirada naqueles dias, um poema que
evoca as figuras de Ermelinda Cargaleiro e de seu filho, mestre Manuel Cargaleiro.
Ao mestre Cargaleiro foi apresentado o desafio de conceber um trabalho artístico, a partir da leitura do poema.
Aqui partilhamos, em primeira mão, as duas obras de arte inéditas.
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O projeto Vidas e memórias de uma comunidade, dinamizado pela BMJBM desde
2009, propõe-se dar cumprimento a uma das funções atribuídas à biblioteca pública
pela UNESCO, que refere nas diretrizes IFLA/UNESCO: «a biblioteca pública deve
ser um agente essencial na recolha, preservação e promoção da cultura local em
toda a sua diversidade».
Desde o primeiro dia que esta iniciativa acontece no contexto de uma forte interação com a comunidade local. As sinergias assim geradas deram origem a um grupo
de colaboradores que intervem ativamente na recolha de testemunhos, na investigação de temas locais e na organização de publicações e exposições. E engana-se quem
pensa que o projeto se destina apenas ao público adulto! Às crianças e jovens de

Vidas e memórias de
uma comunidade
Um projeto-espelho

Ródão tem cabido um
papel relevante na realização de recriações
e ilustração de publicações.
O
concelho
de
Ródão, por se encontrar numa posição
charneira, esteve durante séculos sob a
influência de várias

culturas. A diversidade cultural assim gerada acarreta, até aos dias de hoje, a dificuldade de os rodenses se compreenderem inteiramente enquanto comunidade.
Com o projeto Vidas e memórias de uma comunidade pretende ver-se refletida, nas
suas múltiplas iniciativas, a face identitária dessa comunidade. Este projeto foi
apoiado pelo programa comunitário PRODER.
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O site
www.memoriasderodao.net
um manancial de informação inesgotável

Uma das primeiras
ações realizadas no âmbito
do projeto foi a criação de um
repositório digital de fontes
de informação, recolhidas
ou produzidas no âmbito do
projeto. Quando foi apresentado ao público em outubro de
2010, o site continha já testemunhos, recriações de tradições locais, vídeos de tradições
vivas, documentos digitalizados
e estudos, alguns deles inéditos,
fruto de um esforçado trabalho da Biblioteca Municipal,
apoiado, quando necessário, por
técnicos especializados.
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Como posso utilizar o site?
Para utilizar a informação disponibilizada
neste repositório, deve aceder ao endereço www.memoriasderodao.net e escolher no menu o tipo de informação que pretende.

Histórias contadas

Os testemunhos, recriações e vídeos de tradições são disponibilizados no item «Vidas Contadas» e estão organizados por temas, o que facilita
a pesquisa. Os testemunhos podem ser em áudio
ou vídeo, estando identificados os suportes da informação através de sinalética adequada. Quando
os testemunhos são acompanhados de documentos textuais ou de imagem, surge no écran o ícone
«Álbum». Basta clicar para aceder também a essa
informação.
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Elementos da história local

A secção dedicada aos documentos e estudos digitalizados encontra-se no item «Elementos de história local». Depois de aceder ao repositório que
pretende consultar, pode imediatamente visualizar
as respetivas capas e descrições bibliográficas. Para
consultar o conteúdo, clique duas vezes sobre a capa,
passando a dispor então de um resumo da fonte de informação. Se continuar interessado, clique duas vezes
sobre o ícone «Álbum» e surgem-lhe então as páginas
do documento.
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A organização de exposições temáticas foi umas das formas escolhidas para revelar novos elementos de um passado que cabe ainda na memória de muitos rodenses. Para além de proporcionarem um
enorme prazer aos seus visitantes, constituíram igualmente um estimulante desafio aos colaboradores do
projeto Vidas e memórias de uma comunidade que as comissariaram e à BMJBM que as produziu. Muitos dados
da história e das personalidades de Ródão foram revelados através destas mostras documentais.

No tempo de implantação da República: quadros da vida rural

Catálogo da exposição.

Os nossos médicos: Vila Velha de Ródão (1883-1983)

Catálogo da exposição.
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Fotografias que contam histórias
Uma paisagem em mutação, como tem sido a de
Vila Velha de Ródão nos últimos cem anos, exige, para ser
conhecida ou lembrada, imagens que a revelem em todas as
perspetivas. Graças ao trabalho de cinco fotógrafos amadores
do concelho e à boa vontade e ao empenho dos seus familiares, foi possível apresentar um território na sua face natural e
na sua vertente social. Francisco de Paula, Manuel Maria da
Rocha, José Rocha, António Rocha e José Ribeiro Marques
foram os fotógrafos de um tempo e de uma paisagem que,
não sendo nossos, graças à sua arte maior pudemos conhecer.

Sete histórias de mãos
dadas e trapologia de
Mª. do Céu Marques
No contexto do projeto
Vidas e memórias de uma comunidade,
foi celebrado a 16 de maio o Ano Internacional do Envelhecimento Ativo e do Convívio entre Gerações. Do programa
constava, entre outras iniciativas, a exposição Sete histórias de
mãos dadas, uma ideia original de Lurdes Cardoso, na qual
crianças e jovens davam conta dos pequenos episódios do seu
quotidiano em que se relacionam com os familiares mais idosos. Foram ainda apresentados objetos ligados às narrativas
escritas pelos próprios. No mesmo dia, abriu também ao público uma exposição de trabalhos artesanais de trapologia, da
autoria de Mª. do Céu Marques, patenteando aprendizagens e
vivências transversais a várias gerações.

Memórias da guerra colonial
No dia 23 de setembro abriu ao público, na BMJBM,
a exposição fotográfica Memórias da Guerra Colonial, fruto de
uma organização conjunta com a Comissão Organizadora do
VIII Convívio de Ex-Combatentes do Concelho de Vila Velha
de Ródão. Para além de muito apreciada no dia de abertura,
foi igualmente desfrutada, como fonte de aprendizagem da
história do nosso país, pelos muitos grupos de alunos que a
exploraram didaticamente com os seus professores e o apoio
de ex-combatentes.
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Amarelos, minha terra
Esta obra da autoria de Sebastião Canelas, apoiada pelo
Município de Ródão no âmbito do projeto Vidas e memórias de
uma comunidade, é um bom exemplo de como o amor à terra pode
estimular a recolha e partilha de informações. Sendo o autor
natural de Amarelos, foi com inteira disponibilidade e entrega
que apresentou ao público do concelho, em outubro de 2010,
o seu livro. Na mesma ocasião foi dado a conhecer o site do projeto Vidas e memórias de uma comunidade, que despertou muito interesse por
parte do público que ocorreu, em grande número, à BMJBM.

A coleção Vidas e memórias de uma comunidade
Para além do apoio a edições, o Município de Ródão apostou na edição de uma coleção de títulos
relacionados com aspetos da história e da sociedade do concelho, fruto de investigações aturadas com
recurso a fontes de informação locais, algumas delas disponibilizadas no site do projeto (livros de atas,
jornais da época e outros). Para além do frutuoso envolvimento da BMJBM e dos autores das obras,
a apresentação ao público dos livros constitui sempre um momento de grande satisfação por parte de
toda a comunidade.

Os nossos médicos: Vila Velha
de Ródão (1883-1983)

Cancioneiro popular de Vila
Velha de Ródão

Com base na investigação que permitiu a realização da exposição homónima,
foram publicadas nesta obra,
da autoria de Lurdes Cardoso,
as biografias dos médicos que
exerceram clínica no concelho
de Vila Velha de Ródão, entre
1883 e 1983: João Mamede, Alfredo Mota, António
Russo, Francisco de Paula, João Blaize, Francisco Pinto Cardoso, Maria dos Santos, José Valério e Augusto
Pinto Afonso. A obra, documentalmente muito rica, extrapola a mera abordagem à vida dos médicos, proporcionando também um melhor conhecimento acerca da
evolução das práticas médicas. Este é o livro que inicia
a coleção Vidas e memórias de uma comunidade.

Quando descobriu o imenso
manancial relativo ao
concelho de Ródão
patente na obra Cancioneiro popular português
de J. Leite de Vasconcelos, António
Catana teve de imediato a ideia de compilar
todos os textos ali incluídos. Assim nasceu
a obra Cancioneiro popular de Vila Velha de Ródão, que organiza tematicamente um vasto conjunto de quadras de cariz popular, recolhidas
por Carlos de Oliveira Machado, cujo papel de
informante se vê assim valorizado.
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No âmbito do projeto
Vidas e memórias de uma comunidade, que envolve a BMJBM na
recolha e divulgação do património imaterial do concelho
em que se insere, foi criado
no verão de 2011 um novo
e inédito projeto ocupacional. Propunha-se a BMJBM
produzir dois livros de rimas
infantis, recolhidas junto de
Rimas infantis em livro
Mª. da Conceição Figueiredo
Sobreira. Empenharam-se na
concretização da tarefa Sónia
Caetano, que orientou o ateliê
de ilustração, e um animado
grupo de adjuvantes, com idades compreendidas entre os
5 e os 12 anos. E eis que, ao
fim de oito semanas de intensa
exploração do imaginário das
rimas infantis, pudemos ver
nascer os cenários e personagens que haveriam de povoar
as páginas dos livros Rimas para rir e jogar e Palavras para cantar
e brincar. Como não havia a possibilidade de impressão gráfica
das obras criadas, foi de novo a imaginação que ditou que se
produzissem artesanalmente. E então voltou-se ao trabalho.
Com a empenhada ajuda dos seus leitores, imprimiram-se,
cortaram-se, dobraram-se e colaram-se as páginas dos livros.
Faltava só dá-los a conhecer, o que demorou pouco tempo: mal o ano letivo teve início, foram chamadas à BMJBM as crianças da creche e dos jardins-de-infância
do concelho, assim como os autores e suas famílias, para conhecer e receber como prenda um exemplar das
obras produzidas. No mesmo dia foi aberta ao público uma exposição dos trabalhos criados pelos jovens
ilustradores, que foi muito visitada e apreciada.

Crónicas da minha infância:
os sentidos da memória
Esta obra resulta de uma
abordagem poética ao território e
às gentes de Ródão por parte da
sua autora Ilda Ribeiro Pires. O
resultado desta experiência é assim
descrito por José Manuel Batista,
que assina a introdução do livro:
«A primeira incursão pelos versos
de Ilda Pires constitui uma revelação encantatória, uma deambulação
purificadora de retorno ao tempo e ao espaço das memórias da
nossa identidade.»
O livro inclui, em suplemento de qualidade, trabalhos artísticos de mestre Manuel Cargaleiro, natural do concelho de Ródão
e familiar da autora.
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Fotografias que contam histórias
«As histórias que aqui se contam em forma de fotografia têm protagonistas com nome e rosto próprios.
Histórias com cenários reais sobre quem
fez, como e porque o fizeram. São histórias com sentido pedagógico, que exigiram dos autores uma atitude de coragem
e de humildade, própria de quem procurava na perfeição da imagem reconhecer-se a si próprio, transmitir o seu passado
e a sua experiência de vida. Um legado impressionante.» Assim classifica o livro o vereador da cultura da Câmara Municipal José Manuel
Alves, um entusiasta apoiante do projeto «Vidas e memórias de uma
comunidade».

A assistência em Vila Velha de Ródão: elementos para a sua história
Após uma leitura atenta desta obra, da autoria de Lurdes Cardoso,
o provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, Luís Miguel
Ferro Pereira, refletindo sobre a sua evidente pertinência, escreve no prefácio
do livro: «Este encontro com o passado
proporcionou-me uma reflexão muito
profunda e reforçou o meu sentimento,
que penso partilhado por todos os que
se encontram envolvidos nas questões sociais do concelho, que se traduz num ânimo acrescido, para enfrentar os difíceis desafios que se
colocam para os tempos próximos.»

Quadros da vida rural no território de Ródão,
no tempo da implantação da República
«Com este trabalho, fruto de
enorme rigor e a aturada pesquisa,
abrem-se novos caminhos de investigação e disponibilizam-se conhecimentos que até agora não eram do
domínio geral. Dele beneficiarão portanto os historiadores mas também os
cidadãos de Vila Velha de Ródão que
veem assim reconstruída uma parte
importante da sua identidade coletiva». Com estas palavras a Presidente
da Câmara Municipal evidencia o seu
apreço pela obra e pela autora.
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O projeto Mente sã em corpo são
Logo que a biblioteca abriu ao público, tornou-se evidente que uma parte significativa da sua população, os idosos institucionalizados fora da sede de concelho, dificilmente acederia aos seus serviços fixos. Para dar
resposta às necessidades de convívio, leitura e estimulação
sensorial e psicomotora, foi criado o projeto Mente sã em
corpo são. Esta iniciativa, que decorreu em regime de itinerância entre 2008 até 2011, levou aos lares e centros de dia
de Fratel, Foz do Cobrão, Perais e Sarnadas, semanalmente, atividades artísticas, motoras e Livros caminhantes. Foram centenas as sessões desenvolvidas pelos funcionários
da BMJBM que combateram o isolamento, promoveram
uma melhor ocupação do tempo e valorizaram os seus
muitos saberes assim partilhados.
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e ainda …

1

3

6

7
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2

4

5
1 Exposição Olhares... os nossos
médicos na Escola Superior de Saúde
de Castelo Branco. 2 Apresentação
do livro Crónicas da minha infância: os
sentidos da memória na FNAC Chiado
em abril de 2012, numa iniciativa da
editora Alma Azul. 3 Dramatização
do livro Todos no sofá no Agrupamento de Escolas Faria de Vasconcelos
em Castelo Branco. 4 Apresentação
do livro Quadros da vida rural no território de Ródão, no tempo da implantação
da República na Escola Superior de
Educação de Lisboa, com a participação de António Nóvoa e Benedicta
Duque Vieira. 5 Exposição No tempo de implantação da República: quadros
da vida rural na Junta de Freguesia de
Sarnadas. Esta mostra foi também
apresentada em Fratel, Perais e Foz
do Cobrão. 6 Leitura expressiva do
livro Mataram o Rei no Agrupamento
de Escolas de Vila Velha de Ródão, a
convite da Biblioteca Escolar. 7 O
projeto Livros caminhantes levou livros
a estabelecimentos de saúde e estética de Vila Velha de Ródão.
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encara a aquisição de conhecimentos como um dos principais instrumentos de desenvolvimento pessoal e, consequentemente, um importante fator de desenvolvimento territorial. Sendo a biblioteca um
serviço privilegiado no que à informação diz respeito, tem sido
preocupação constante integrar no seu Plano de Atividades exposições, palestras ou workshops que estimulem a curiosidade
dos envolvidos por temas da atualidade, aprofundem os
seus conhecimentos e os sensibilizem para uma cultura
de cidadania. Pessoas de todas as idades, e com uma
grande diversidade de interesses, têm sido deste modo
motivadas a querer saber sempre mais. Porque a aprendizagem não começa, nem acaba, na escola. O saber
relaciona-nos connosco próprios, com os outros e com
a vida todos os dias.

dezembro de 2008
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janeiro de 2009

Palestra sobre nutrição, com a participação de Mónica Santo e Sofia
Lourenço.

Ação de sensibilização Animais de estimação: cuidados e perigos, dinamizada pelo veterinário municipal, João Ramos.

fevereiro de 2009

abril de 2009

Workshop O crescimento das plantas, ministrado pelo professor da Escola Superior Agrária, Pedro Sequeira.

Palestra sobre agricultura biológica, a cargo do professor da escola
Superior Agrária, José Coutinho.
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abril de 2009

abril de 2009

Exposição Discos do nosso baú.

Palestra sobre meditação, ministrada por Pedro Gonçalves do Centro de Budismo Kadampa de Castelo Branco.

abril de 2009

setembro de 2009

Ateliê de ilustração, dinamizado por André Caetano.

Palestra Bibliotecas, educação e cultura, pela professora da Escola
Superior de Educação de Castelo Branco, Maria de Lurdes Barata.

outubro de 2009

ano de 2009

Ação de sensibilização A água, com a participação do técnico superior do município, Paulo Santos, e de José Palheta Mendes.

Curso de inglês, lecionado por Vera Rei.
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de 2009 a 2011
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fevereiro de 2010

Formação em acordeão, por Bruno Gomes.

Palestra sobre A horta biológica com Jorge Conceição Ferreira, coordenador do livro As bases da agricultura biológica.

abril 2010

setembro de 2010

Exposição documental O 25 de abril na imprensa.

Workshop de fotografia, ministrado por Pedro Martins.

outubro de 2010

dezembro de 2010

Exposição República: letras e cores, ideias e autores, organizada pela
DGLB.

Exposição Natureza em risco: fauna e flora ameaçadas em Portugal,
organizada pela QUERCUS.
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janeiro de 2011

Exposição Viva a República... em digressão, organizada pelo Centenário da República.

de 2010 e 2011

Workshop Ler melhor, criado e dinamizado pela BMJBM.

de 2011 e 2012

novembro de 2011

Workshop Pensar a escrita, escrever o pensamento, criado e dinamizado pela BMJBM.

Exposição de fotografia Tejo como te revejo, de Pedro Inácio.

maio de 2012

setembro 2012

Mesa-redonda Ser idoso, com a participação da psicóloga Cristina
Pereira e da bióloga Ilda Pires, moderada por Lurdes Cardoso.

Workshop Gestão do orçamento familiar, dinamizado por Susana Albuquerque, autora do livro Independência financeira para mulheres.
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Os poetas são os
legisladores não
reconhecidos do mundo.
Percy Bysshe Shelley

A BMJBM propõe que a poesia seja um texto
para todos os dias. Esta finalidade de aproximar o texto poético das pessoas e dos lugares
foi tomando forma em pequenas atividades do
seu programa de ação até se tornar, em 2012,
um eixo fundamental na promoção da leitura.
Assim nasceu a iniciativa Poesia, um dia que
decorreu em setembro e reuniu em Ródão poetas, leitores, textos e imagens poéticos. Ródão
foi então um território a descobrir a poesia nos
mais inesperados lugares e com os mais surpreendentes protagonistas. Esperamos continuar a ter oportunidade de dar muitos dias à
poesia e aos poetas. Eles merecem.

Tens olhos, ninguém tem
de te dizer para ver.
Margarida Vale de Gato

Postais criados por Elisa Aragão e Teodora Boneva.
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Palavras sentidas – oficina de escrita e leitura de poesia

Uma das primeiras iniciativas empreendidas na
BMJBM, para promover o gosto
pela poesia, aconteceu em março
de 2009, mês em que se comemora o Dia Mundial da Poesia,
e foram seus destinatários os
alunos do 7º. e 8º. anos do Agrupamento de Escolas de Vila Velha

de Ródão. Estes jovens, acompanhados pelos seus professores
de português, criaram textos poéticos numa oficina de escrita
organizada e desenvolvida pela
Biblioteca Municipal. Dos textos
criados, foram selecionados seis
que deram origem a uma coleção
de postais, com design de Sónia Ca-

etano. Os postais foram distribuídos gratuitamente à população,
no dia 21 de março desse ano. Em
maio do mesmo ano, o ateliê Palavras sentidas direcionou-se para
a leitura em voz alta, tendo sido
suas destinatárias, entre outras
pessoas, as alunas de um curso de
formação em tapeçaria.

Livro que ladra não morde
Em maio de 2010, o escritor Sandro William Junqueira
esteve em Vila Velha de Ródão,
para, numa iniciativa conjunta entre a Biblioteca Municipal JBM e
a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, apresentar o seu espetáculo Livro que ladra
não morde, integrado no programa
de animação da Feira do Livro
desse ano, ao qual assistiram os
alunos do 2º. e 3º. ciclos do Agru-
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pamento de Escolas de Vila Velha
de Ródão.
Ainda no âmbito da Feira do
Livro e das comemorações do
Dia Mundial da Criança, no mês
de junho, foram proporcionados
aos alunos do 1º. ciclo a oficina de
leitura Estendal de poesia e às crianças de educação pré-escolar o ateliê A rainha D. Urraca e a sua vaca,
ambos dinamizados pelo coletivo
dramático Grupo do Sótão.
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Em 2010 foi criado e dinamizado pela BMJBM
um projeto inédito de envio de poesia, pelos
é
CTT ou por email, para leitores de todas as idae
u
Oq
des, residentes na sua maioria no concelho de
Vila Velha de Ródão, a que foi dado o nome de
c
Po éti
Correio poético. Dado que de tratou de uma experiência extraordinariamente gratificante para todos os que nela se
envolveram, vale a pena relembrar a forma como teve início e se
desenvolveu.
or

reio

o

C

Correio poético

reio

o

C

A fonte de inspiração do projeto foi o poetaAntónio Salvado. Sendo hábito deste poeta alo
ã
ç
bicastrense enviar pelo correio os seus livros de
a
pir
s
n
poesia aos amigos, era habitual que a biblioteI
ca e a sua bibliotecária os recebessem. Um dia,
c
Po éti
uma destas obras, o livro Outono, foi acolhido
com especial deleite pela bibliotecária da BMJBM. A satisfação
provocada por aquela leitura tão oportuna lembrou-lhe como
seria bom se as pessoas recebessem em casa poemas que lhes
transformassem os dias. Assim, nada mais natural que envolver o
poeta António Salvado nesta tão ambiciosa iniciativa.
or

reio

o

C

rios]

[destinatá

No dia 21 de março de 2010, foram apresentados o projeto Correio poético e o livro Outono,
o
ã
de António Salvado. Fizeram-se leituras em voz
ç
a
ulg
v
i
alta que não foram esquecidas pelo poeta como
D
podemos constatar pelo testemunho da págic
Po éti
na ao lado, desvelaram-se processos de escrita,
revelou-se um poeta e o seu mundo. Mas também houve tempo para informar os presentes acerca do projeto Correio poético.
Abriram-se inscrições para receber os poemas, e foi com imensa
alegria que recebemos a primeira inscrição pela mão de uma pequena leitora de nove anos, naquela altura, a mesma que, durante
a conversa com o poeta, lhe perguntou como escrevia ele os seus
textos e se antes de os escrever fazia uma área vocabular.
or

Seguiu-se um longo processo de seleção, composição gráfica e envio de poemas. O poeta
o
António Salvado participou ativamente na seleos
t
i
ção de poemas, que enviava regularmente pelo
Efe
correio para a BMJBM. A lista de destinatários
c
crescia todos os meses. E a maior curiosidade,
Po éti
que aprendemos pelo testemunho da mãe de
uma das muitas crianças que recebiam poesia, foi que o seu filho
esperava impacientemente pelo seu Correio poético, porque essa era
a única correspondência que recebia, ao contrário dos seus pais.
E nesse dia, por ele ansiado, sentia-se, invariavelmente, crescido.
Em Fevereiro de 2011, o projeto chegava ao fim. Tinham sido enviados, de modo personalizado, mais de uma centena de poemas
para uma listagem de mais de 100 destinatários. Novos projetos e
iniciativas se seguiram para satisfazer o gosto, ainda recente para
alguns, de ler poesia.
o

C

rreio

50

BMJBM | Revista da Biblioteca Municipal José Baptista Martins

a palavra maior |

Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt

51

a palavra maior |
Os dias em que Ródão foi um território poético
Entre 14 e 19 de setembro, o concelho de Vila Velha de Ródão assumiu
uma nova dimensão, a de território poético. Por ocasião do seu quarto aniversário, a
Biblioteca Municipal, dando continuidade ao trabalho que lhe cabe na promoção da
leitura, encarregou-se da organização do evento Poesia, um dia, como celebração deste género literário onde a palavra é maior. O evento, gerador de encontros com poetas e textos poéticos, teve um impacto muito visível nos lugares onde as iniciativas
foram acontecendo e deixou marcas profundas em todos os que nele se envolveram.

Residência Literária na Foz do Cobrão
Quando recebemos na Biblioteca Municipal os
poetas Jaime Rocha, Margarida Vale de Gato e José Mário
Silva, não imaginávamos o quanto mudariam as nossas vidas.
Todos os que tiveram o prazer de os conhecer ficaram surpreendidos com a simpatia, a generosidade e o talento que
emprestaram à residência literária ocorrida na Foz do Cobrão.
Além de produzirem excelentes textos poéticos, inspirados
simultaneamente na poesia de Ruy Belo e na realidade do país
no dia 15 de setembro, não se esquivaram ao relacionamento
com a aldeia que habitaram. E, no dia seguinte, foi com inteira disponibilidade que leram os textos entretanto produzidos
e participaram numa entusiástica conversa, brilhantemente
moderada por Elsa Ligeiro, que durou mais de duas horas.

«Na última década, a estratégia
prosseguida pelo município focou-se
na concretização de investimentos
relevantes nas várias áreas, nomeadamente na cultura e na requalificação
do património.
Apesar dos muitos obstáculos
surgidos e da invulgar dimensão do
esforço que foi necessário realizar,
os objectivos foram alcançados e o
trabalho concretizado é hoje uma
realidade em todo o território do
concelho!
Realidade é também a dinâmica
que hoje se vive na área cultural, com
um conjunto de actividades bastante alargado e que envolvem toda a comunidade, com particular
destaque para os mais novos.
Mais do que nunca, importa agora afirmar o mérito desta estratégia, dinamizando e divulgando as
estruturas criadas, num processo participativo em que o envolvimento de todos é crucial para o seu
êxito.»
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Luís Miguel Ferro Pereira

Vice-Presidente da Câmara Municipal
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A experiência de escrita
partilhada, que os três poetas
viveram na Foz do Cobrão,
foi descrita por José Mário
Silva, com o rigor que lhe é
reconhecido, no seu premiado blogue literário Bibliotecário
de Babel. É esse texto que a seguir transcrevemos, acrescentando apenas o que faltou a José Mário Silva
nessa altura: os textos escritos por Jaime Rocha no seu caderno, aos quais,
graças à boa vontade do poeta, tivemos posteriormente acesso.

«

Poemas da Foz do Cobrão
No dia das grandes manifestações que varreram o país, com centenas de milhares de pessoas a saírem à rua contra o estado das coisas e
o sufoco da austeridade, a Margarida Vale de Gato, o Jaime Rocha e eu
deambulámos pela aldeia de Foz do Cobrão, no concelho de Vila Velha
de Ródão, a convite da Biblioteca Municipal e da sua principal dinamizadora, Graça Batista. À tarde, numa casa que em tempos foi uma
escola primária, partimos do poema de Ruy Belo que o Jaime Rocha
encontrou por acaso naquela manhã (num marcador, dentro de um livro
de Paul Celan) e cada um escreveu uma aproximação a O Portugal Futuro.

Eis a da Margarida Vale de Gato:

O senhor por exemplo o que é que o leva a participar numa manifestação numa tarde
tão quente?
Era ontem um peixe sufocado o meu país,
hoje súbito tanta gente buscando brilho de água
Eu fiz este:
que se move
Não sei onde fica, não é um lugar no mapa
Da forma breve desenhada
É um espaço na boca com sede da gente
– peixe, pássaro, pequeno país –
numa tarde a mover-se com muito calor, o meu país
não guardar mais do que o sobressalto,
Um peixe, um sítio pouco evidente,
o desmanchar do tempo
ou corpo
que nos desmancha,
exangue, coalho, desabituado de saber
a fúria infantil do giz nos dedos.
como se juntam os membros, respira-se aqui
O negro asfalto impenetrável
com dificuldade, desenvolve-se vocação de submerso
devora até a luz do verão
Precisamos de ar
imaginado um dia, à sombra
que é uma pergunta a que não se teria de responder logo
da ideia mais vaga de futuro.
porque de princípio devia haver em toda a parte
Como desinclinar
como O que faremos nós?
as vozes
O que havemos de fazer
curvadas pela incerteza
com este peixe? Peixe era cristo e repartiu-se
é o que não sabemos.
para se tornar maior – disseram-me que isso era amor
Mas os dias
mas eu não sei se creio
abrem-se
De manhã lembrei-me de um país para todos
ao espanto,
onde no interior voltassem a crescer crianças
como sempre se abriram,
a arregaçar as fraldas das velhotas, esta tarde na TV parece
que meu país é mais que peixe, mas não vou chamar-lhe frota nem mar têm degraus infinitos,
corrimões, ângulos agudos.
pois basta hoje a poesia dos fenómenos pouco óbvios
A grande corola das possibilidades
de quando se juntam pessoas e há sempre alguma coisa,
só se encolhe quando ficamos quietos.
acontece
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Do poema do Jaime Rocha não tenho registo porque ele escreveu-o à mão, num caderno.
Depois desta primeira fase, decidimos fazer um poema que nos aproximasse das imagens e ideias dos
poemas escritos pelos outros dois participantes.
Eis o resultado:
Poema a partir de Jaime Rocha e de José Mário Silva a partir
de Ruy Belo

Sobressalto.
Desmanchar do país, do tempo
à sombra da ideia mais vaga
onde faz ainda escuro.
Desinclinadas as vozes
um peixe agoniza
Agoniza no duro asfalto um país pequeno,
está virado para as casas e esquece
que tem sombra para o mar e faz calor na rua
E pessoas a quem acontece
querer terminar a sede do espaço na boca
aberta neste dia as vozes
desinclinadas
Onde no interior faz a criança a descoberta
do peixe e de um cântico ainda inseguro
a descompasso de degraus
e de um inteiro futuro.
Margarida Vale de Gato

Poema a partir de Margarida Vale
de Gato e Jaime Rocha, a partir de
Ruy Belo

Inventamos espaço na boca
para fenómenos pouco óbvios,
como as palavras que nos levam
para dentro da multidão, entre
outras formas subtis de desenvolver
a vocação de submerso.
À sombra dos crimes inesperados,
reivindiquemos a dança
no cimo das árvores, a beleza
áspera de um sítio pouco evidente.
No brilho de água que se move
o país é um peixe de guelras abertas,
a respirar com dificuldade,
brilhando à luz do asfalto
que arde na noite,
um peixe que lá
nas alturas decifra,
desenhado a giz, o contorno
da sua vocação de pássaro.
José Mário Silva

Poema ingénuo comprometido

15 de Setembro 2012

Mais uma vez, não
posso partilhar aqui
o poema escrito por
Jaime Rocha, porque
ficou no seu caderno
manuscrito. E foi nesse caderno manuscrito
que começou a nascer
o poema colectivo com
que quisemos manifestar-nos à distância:

O que é um país à procura de futuro?
Coitado de um país que procura um futuro
e só encontra muros e cinza.
Um país sem luz, sem geografia,
com uma mágoa metida no tronco.
Um país doente que rói os ossos
e bebe água por um tubo pequeno.
Um país invadido por um deserto,
sem palavras, um país final.
O que é um país à procura de futuro?
Um país que se levanta inteiro
numa tarde quente.

»

Alguém disse: «Se tivessem ficado em Lisboa, seriam apenas
mais três numa manifestação gigantesca. Pelo contrário, a vossa
presença em Foz do Cobrão vai ter um impacto muito mais importante e duradouro.» Olhando para a sessão pública de leitura
e apresentação do projecto, que reuniu mais de 40 espectadores
(numa aldeia com 49 habitantes), é capaz de haver alguma verdade nesta afirmação. O tempo o dirá. Indiscutível foi a gentileza e
extraordinária hospitalidade de todas as pessoas de Vila Velha e de
Foz do Cobrão. Sentimo-nos, os três, em casa. E tão depressa não
esqueceremos os dias magníficos que ali passámos.
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> Verso da página 1.

Páginas do caderno de Jaime Rocha.
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Poesia, um dia em imagens

2

1

3
1 Cristina Paiva, da Associação Andante, ministra o
ateliê A leitura em voz alta. 2
Mito Elias explica a um grupo
escolar o mural zoológico
Bi-Charada, desenvolvido por
si e por Ana Rita Pires. 3 e
4 Elsa Ligeiro dinamiza Aqui
há poesia, auxiliada por Silvério
Dias e Ilda Pires, na BMJBM.
5 Elsa Ligeiro dinamiza Aqui
há poesia, auxiliada por Silvério
Dias e Ilda Pires, no Centro de
Saúde de Vila Velha de Ródão.
6 Visita de um grupo escolar
à exposição Lebres + Papoilas,
onde foram apresentados os
desenhos originais dos postais,
criados para o evento por Elisa
Aragão e Teodora Boneva. 7
Mito Elias apresenta o espetáculo Private Z(oo)m -Tempo de
Bichos 8 Elsa Ligeiro dinamiza
Aqui há poesia, auxiliada por
Silvério Dias e Ilda Pires, no
Agrupamento de Escolas de
Vila Velha de Ródão.
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4

6

8

Memórias de um evento inesquecível!
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9

11

10

12

13

14

9 e 10 Elsa Ligeiro dinamiza
Aqui há poesia, auxiliada por
Silvério Dias e Ilda Pires e
outros leitores de poesia, durante um piquenique no cais
do Porto do Tejo. 11 Apresentação do projeto Voz pelo
ator João Cabral. 12 Elsa Ligeiro dinamiza Aqui há poesia,
auxiliada por Conceição Figueiredo Sobreira, no Lagar
de Varas. 13 Elsa Ligeiro dinamiza Aqui há poesia, auxiliada por Silvério Dias e Ilda Pires, no Lar da Santa Casa da
Misericórdia. 14 Espetáculo
adVERSUS, pela associação
artística Andante. 15 Elsa
Ligeiro dinamiza Aqui há poesia, auxiliada por muitos leitores de poesia, na esplanada
do CDRC.

15
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Jornal de poesia e recortes de papel: É absolutamente certo
Dando a melhor sequência a uma ideia original de Niels Fischer, a BMJBM começou
a produzir, no final de 2011, o jornal de poesia e recortes de papel É absolutamente certo, título de um conto
de Hans Christian Andersen. Têm vindo a ajudar-nos a concretizar este propósito professoras e alunos
do Grupo de Necessidades Educativas Especiais do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão,
cuidadoras e idosos da Santa Casa da Misericórdia e outros utilizadores da BMJBM. O principal objetivo
desta publicação é estimular a criatividade e a expressão artística de pessoas de várias gerações e tornar a
poesia uma forma de expressão mais próxima de todos. O jornal tem publicação trimestral e é distribuído
gratuitamente.
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Calhondra, olha o
xisto! ensina arte e
património
A Biblioteca Municipal
produziu, entre os meses de
fevereiro e junho de 2012, o projeto Calhondra, olha o xisto!, criado
e dinamizado por Elisa Aragão,
no âmbito de um mestrado em
educação artística, lecionado pela
ESBAL. O projeto foi um precioso instrumento de valorização
do património cultural do concelho de Ródão, especialmente
o complexo de arte rupestre do
Vale do Tejo, dado que as ações
desenvolvidas proporcionaram a
todos os envolvidos um melhor
conhecimento da sua importância histórica e artística. Ao longo

de cinco meses foram realizadas, na BMJBM e noutros locais,
vinte sessões de doze atividades
diferentes. Com esta iniciativa
a biblioteca ficou enriquecida,
fruto da interação criada com a
responsável pelo projeto, e um
significativo número de pessoas,
de todas as idades, beneficiou de
formação artística e patrimonial.
No projeto Calhondra, olha o xisto!
conjugaram-se, de modo perfeito,
o desenvolvimento individual e a
valorização territorial.
Calhondra é o nome dado, em Vila Velha
de Ródão, à cobra de água.
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Fotografar
para ver e imaginar

Num concelho com uma paisagem tão bela e
impressiva como Ródão, fotografar é um interesse de muitos
dos seus habitantes e visitantes. Foi por isso que, desde 2010,
a BMJBM procurou formas de aprofundar conhecimentos
nessa área e proporcionar oportunidades de encontro e partilha de informação entre fotógrafos. No verão de 2010 foi
desenvolvido pela BMJBM um ateliê, inspirado no livro A
árvore generosa de Shell Silvertein, que relacionava a poesia e a
fotografia, no qual crianças e jovens se exprimiram fotográfica e literariamente.
Nos dois anos seguintes, o saber e experiência do conceituado fotógrafo de natureza Pedro Martins guiaram dezenas
de fotógrafos amadores na exploração do concelho de Ródão, em três passeios fotográficos que a Biblioteca Municipal organizou. As fotografias obtidas nestes passeios foram
expostas na BMJBM e em painéis no exterior do edifício da
Câmara Municipal.
Em setembro de 2012, os artistas plásticos Mito Elias e
Ana Rita Pires apresentaram à BMJBM a proposta de aliar
à visão muita imaginação.
Doze crianças e jovens de
Ródão responderam ao desafio de tirar fotografias a
animais que vislumbravam
em sombras, paredes estragadas e objetos do quotidiano de todos. Assim nasceu
o Mural Zoológico Bi-Charada que esteve exposto,
com enorme sucesso, na
sala de leitura da Biblioteca
Municipal.

Vista para o rio

João Valente (10 anos) e Rodrigo Pacheco (10 anos) © 2010

Escultura

André Rodrigues (11 anos) e Tiago Cruz (12 anos) © 2010
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Remoínho

Iolanda Tavares (11 anos) © 2010
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À noite …

Na Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão,
como em outras instituições congéneres, muitas iniciativas pensadas para estimular a utilização da biblioteca
acontecem fora do seu horário de funcionamento. Uma
destas iniciativas, sem dúvida a que move mais participantes, é a atividade À noite na biblioteca, que tem vindo a decorrer, sempre no mês de dezembro, desde 2008.
Trata-se de um evento pensado para estabelecer relações
de proximidade entre a biblioteca, os seus funcionários
e os seus recursos, e o público infantil e juvenil. Do programa consta sempre um conjunto de atividades lúdicas, que visam igualmente estimular o gosto pela leitura
e pela utilização plena dos muitos recursos disponíveis
na BMJBM. O número de participantes é variável, tendo
sido alcançada, em 2009, uma participação recorde de 60
crianças e jovens.

horas extra |

e aos domingos…
…. pratica-se ioga na Biblioteca
Municipal, fruto de uma parceria
com a Clinibeira de Castelo Branco, o que permite a um grupo de
cerca de 10 pessoas usufruir das
instalações da Biblioteca Municipal, numa vertente de conhecimento e saúde, num dia em que
não está aberta ao público em
geral.
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O visionamento de filmes, no cinema e em casa, ocupa grande parte do tempo livre das famílias.
Estará a narrativa audiovisual a ganhar terreno aos livros? O tempo dedicado a ver filmes dificulta o desenvolvimento do gosto pela leitura? Estas questões inquietam muitos pais, professores, bibliotecários e outros
mediadores da leitura. Na Biblioteca Municipal de Vila Velha de
O Bibliofilmes Festival
Ródão acredita-se que um interesse pode levar a outro e coloca-se o enfoque principal no desenvolvimento da aptidão inter– uma oportunidade
pretar. O repto principal para o leitor é, acreditamos, tornar-se
para interpretar o livro, um melhor intérprete de si próprio, dos outros e do mundo em
que vive. Por isso, desafiámos os nossos leitores a, fazendo ino leitor e a leitura
teragir o mundo dos livros com os dos filmes, criar pequenos
vídeos que fossem interpretações dos seus prazeres, enquanto leitores, e com eles participar no concurso
Bibliofilmes Festival, que se realiza desde 2008. Desde então foram já produzidos 11 vídeos pela BMJBM
para este certame, alguns dos quais venceram na respetiva categoria. Porque se trata de uma ocasião especialmente feliz para a biblioteca e para os seus leitores, estamos já a preparar a participação de 2013.
Para saber mais e participar na eleição dos seus vídeos favoritos, consulte o site www.bibliofilmes.com.
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não esquecer que |

Em outubro ou
novembro, há
troca de livros
na BMJBM.

Para frequentar
uma biblioteca
não há idade mínima nem máxima.

A biblioteca é
um bom lugar para criar
personagens

e, graças à Biblioteca Municipal de
Penamacor, viajar numa Biblionave.

Em abril a BMJBM
oferece flores a quem
requisita livros, numa
iniciativa chamada
Um livro, uma flor.
Nº. 1: 2011 - 2012 | www.cm-vvrodao.pt

Twainy vista por Rachel Caiano e pelos alunos do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas.

Os nossos heróis são tal e
qual nós os imaginamos.
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facebook |

visite-nos em http://www.facebook.com/biblioteca.vvr
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