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Biblioteca Municipal de Viseu quer imprimir nova
dinâmica em 2019
Reativação da histórica biblioteca no Jardim Tomás Ribeiro, um grande
Mercado do Livro, o Plano Municipal de Leitura e Escrita e a plataforma
digital das bibliotecas escolares são algumas novidades. Duas grandes
exposições marcam o ano
Esta quinta-feira, dia 21 de março, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva apresentou, pela
primeira vez, a sua programação anual para 2019.
No momento, o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, não escondeu “o objetivo de projetar
uma nova ambição para esta instituição municipal, dentro e fora de portas”.
“Temos de tirar mais partido deste equipamento, agora ampliado com uma nova sala de leitura,
assim como do seu património bibliográfico e da sua vocação cultural e educativa”, sublinhou.
Segundo o Vereador da Cultura, Jorge Sobrado, “em 2018, foram cerca de 90 mil os utilizadores da
Biblioteca Municipal. Com capacidade reforçada e com uma nova ambição e intensidade na
programação em 2019, assumimos o objetivo de tocar a meta dos 100 mil utilizadores.”
Mas não só: a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva elege também de forma mais clara uma
missão: a de fomentar hábitos de leitura em toda a comunidade do concelho, democratizando
mais o acesso ao livro e promovendo o gosto pela escrita.
A reativação da histórica biblioteca do Jardim Tomás Ribeiro e do serviço de verão do BiblioBus; a
organização do “1º Mercado do Livro de Viseu” e o lançamento em 2019 do “Plano Municipal de
Leitura e Escrita” são algumas das 12 apostas apresentadas, com aquele objetivo.
O 25 de Abril e as comemorações da Revolução justificam especial atenção na Biblioteca
Municipal, com ações pedagógicas e de sensibilização para públicos escolares, mas também a
organização de conferências.
Duas exposições principais marcam o calendário neste ano. A primeira será dedicada à odisseia
do mangualdense João Ferreira de Almeida (Sec. XVII) na sua expedição à Indonésia e no
empreendimento de tradução inédita da Bíblia para português. Numa parceria com a Sociedade
Bíblica Portuguesa, esta exposição, patente entre Junho e final de Setembro, assinala ainda os 200
anos da publicação dessa tradução da Bíblia em Português. A segunda exposição será dedicada a
apresentar e explorar alguns dos valores patrimoniais do “Fundo Antigo” da Biblioteca Municipal.
No plano da inclusão, destaca-se ainda a participação no Concurso de Escrita Criativa
Inter-Prisões, dinamizada pela Biblioteca Municipal no Estabelecimento Prisional de Viseu.
A tecnologia marca também o ano na Biblioteca Municipal. Em curso está o desenvolvimento da
Plataforma das Bibliotecas Escolares de Viseu, que permitirá uma gestão em rede e integrada dos
mais de 11 mil recursos ligados a 16 escolas.
A programação completa da Biblioteca Municipal para 2019 está disponível e será atualizada
progressivamente no site do Município de Viseu, em www.cm-viseu.pt
Viseu, 21 de Março de 2019

PROGRAMAÇÃO
PRINCIPAL

1.
Reativação da biblioteca livre no Jardim Tomás Ribeiro, segundo o
modelo de bookcrossing, a 23 de Abril, Dia Mundial do Livro
A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva depositará nas estantes criadas na Glorieta do Jardim Tomás Ribeiro
meia centena de livros de autores portugueses, estimulando o acesso público às obras e a prática da troca entre
cidadãos e munícipes.
É um regresso a uma das funções históricas e originais do Jardim e da Glorieta, ao tempo do Capitão Almeida
Moreira e que homenageia o poeta que dá o nome ao Jardim.

2.

Realização do 1º Mercado do Livro de Viseu

Associando-se à iniciativa de um grande grupo livreiro nacional, o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de
Viseu promoverá, com a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, este mercado inédito em Viseu e fora dos grandes
centros urbanos, disponibilizando mais de 1500 referências de mais de 100 editoras, com descontos mínimos de
20% e até 70%, e preços de “oportunidade”. Serão envolvidas editoras locais. Data a anunciar brevemente.
Realização no 1º Semestre de 2019.

3.
Grande Exposição sobre João Ferreira de Almeida e os 200 anos da
publicação da 1ª tradução da Bíblia em Português
Numa parceria com a Sociedade Bíblica Portuguesa, a Biblioteca Municipal de Viseu acolherá e organizará a
exposição “O Tesouro Mais Precioso: A Bíblia na Vida de um Viajante Português do Séc. XVII - João Ferreira Annes
D’Almeida”, distribuída em dois momentos, sobre o grande viajante e tradutor mangualdense João Ferreira de
Almeida (1628 – 1691), autor da primeira tradução para português da Bíblia (a partir do hebraico e do grego).
Influente agente do fomento do protestantismo, a sua obra é atualmente reconhecida de modo consensual como
um legado de valor cultural inestimável e um grande contributo para a afirmação da língua portuguesa. Em 2019,
assinalam-se os 200 anos da primeira publicação integral desta que é a primeira tradução para português da
Bíblia.
Em 2007, a votação no programa de televisão da RTP1 “Os Grandes Portugueses” indicou João Ferreira de Almeida
como o 19º personagem mais importante na história de Portugal.
Exposição a realizar entre Junho e Outubro.

4.

“Falar de Abril”

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, a Biblioteca Municipal leva a cabo um conjunto de ações de
sensibilização e educativas para a importância da “Revolução dos Cravos” e para a defesa e salvaguarda da
democracia, ao longo do mês de Abril. Entre essas ações, contam-se:
- A 22 de abril, o espetáculo musical “Até Amanhã, Liberdade!”, protagonizado pelo grupo “Rituais Dell Arte”;
- A 24 de abril, é a vez da oficina musical “Zeca Afonso, sabes quem é?”, direcionada a crianças a partir dos 8 anos;
- A 27 de Abril, a conferência "Novos Media, Fake News e Democracia", com a presença de especialistas de
jornalismo, novos media e ciência politica;
- “José Afonso ao Vivo” tem lugar a 11 de maio, pelas 16 horas, e é uma tertúlia com concerto de apresentação do
livro com o mesmo título.

5.

Lançamento do Plano Municipal de Leitura e Escrita 2019/2020

Baseando-se na vida, obra e legado de Aquilino Ribeiro, o Plano Municipal de Leitura e Escrita de Viseu colocar-se-á
na vanguarda das iniciativas municipais pela democratização da leitura e escrita. Por meio de leituras, concursos,
oficinas de escrita e ilustração em contexto escolar, os viseenses podem tornar-se uma comunidade ativa na
criação promoção de hábitos de escrita e leitura.
Lançamento para o ano letivo 2019/2020.

6.

Lançamento da Plataforma das Bibliotecas Escolares de Viseu

Este novo recurso tecnológico permitirá dar um passo em frente numa gestão em rede e inteligente dos recursos
ligados à “Rede de Bibliotecas Escolares” de Viseu, à qual pertencem 16 bibliotecas de escolas do 1º Ciclo. O fundo
documental, que regista quase 11 mil títulos catalogados, será integrado eletronicamente, dialogando com as
bases de dados centrais. A plataforma permitirá ainda a divulgação pública desses recursos e das atividades das
bibliotecas escolares do concelho.

7.

Concurso Nacional de Leitura – Participação Municipal

A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva promove a participação das escolas e alunos do Município no Concurso
Nacional de Leitura 2018/2019, e a realização da respetiva final, decorrida a 20 de fevereiro.
Promovido pelo Plano Nacional de Leitura 2017 (PNL 2027), em articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) esta é uma iniciativa destinada a alunos
do 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário.
Viseu será ainda palco da Final Intermunicipal do Concurso Nacional, a 26 de Abril.

8.

Prémio “A. de Almeida Fernandes” 2019

Destina-se a reconhecer e incentivar estudos de investigação em História Medieval Portuguesa. Esta distinção
anual foi criada em homenagem a Armando de Almeida Fernandes (1917-2002), investigador e autor de uma
notável obra histórica, cujo legado e contributos permitiram compreender a história e identidade de vários
municípios do país. Atualmente, a sua promoção está a cargo dos Municípios de Viseu e Ponte de Lima
(responsável pela sua promoção em 2019).
As obras a concurso habilitam-se a um prémio monetário no valor de 2500 euros. A Comissão Executiva é
assegurada pela Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva.

9.

Programação das férias da Páscoa, Verão e Natal

Mais de 100 atividades distribuídas nas paragens letivas da Páscoa, Verão e Natal, especialmente vocacionadas
para os públicos escolares infanto-juvenis (dos 4 aos 10 anos), designadamente com as “Horas de Conto” e
atividades relacionadas com livros e a leitura.

10.

O Regresso do “BIBLIOBUS”

De 15 a 31 de julho e de 2 a 13 de setembro, o “BIBLIOBUS” regressa a Viseu para levar a leitura, livros e
audiovisuais às freguesias mais periféricas e às instituições sociais do concelho, para além de momentos “Hora do
Conto” e outras atividades. Um projeto de coesão territorial e social associado ao livro e à leitura.

11.

Exposição sobre a História e o Fundo Antigo da Biblioteca Municipal

Projetada para o último trimestre do ano, esta exposição propõe um itinerário sobre a história da Biblioteca
Municipal e sobre alguns dos seus principais valores patrimoniais, destacando “joias” do “Fundo Antigo”. As práticas
e procedimentos de salvaguarda deste património serão também apresentadas. Esta exposição surge na sequência
de uma anterior exposição (2017) de valorização do fundo antigo da instituição – “Tesouros e Memórias de Viseu”.

12.

Concurso de Escrita Criativa Inter-Prisões

A Biblioteca Municipal participa no Estabelecimento Prisional de Viseu com a iniciativa promovida pela
Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais (DGRSP), tendo em vista o acesso à leitura e o fomento de práticas de escrita de reclusos. Cinco reclusos
de Viseu apresentaram propostas para a edição de 2019.

NÚMEROS &
FACTOS

Número de utilizadores em 2017: 50 520
Número de utilizadores em 2018: 89 357
Número de lugares das salas de leituras em 2018: 235
Número de lugares das salas de leituras em 2019: 320
Número de títulos indexados e catalogados: 81 225
Número de documentos do Fundo Antigo: Aprox. 8 000
Entre as “jóias” do Fundo Antigo, destacam-se:
- A Virtuosa Benfeitoria, séc. XV
- O Foral Manuelino de Viseu, 1513
- O Foral Manuelino de Povolide, 1514
- Bíblia Sacra, impressa em Antuérpia, na Oficina de Christophori Plantini, em 1583
- Manuscritos da Biblioteca de D. Francisco Alexandre Lobo, bispo de Viseu
- Livros de Atas da Câmara Municipal de Viseu desde 1535

PROGRAMAÇÃO
DETALHADA
Será disponibilizada agenda atualizada para o 2º semestre.

AÇÕES DEDICADAS AO LIVRO, AO AUTOR VISEENSE
E À PROMOÇÃO DA LEITURA
APRESENTAÇÃO DE LIVRO
RETOS & CURVOS
12 de janeiro
15H00
Apresentação do livro “Retos & Curvos”, da autoria de Leonor Loio Correia e Carla Pinto.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
JARDINS DA CIDADE-JARDIM
25 de janeiro
15H00
Apresentação do livro “Jardins da Cidade-Jardim”, da autoria de Maria Leontina Fonseca.

CONCURSO
XIII CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2018/2019 - FINAL MUNICIPAL
20 de fevereiro
13H30
EB 2,3 de Mundão
Promovido pelo Plano Nacional de Leitura 2017 (PNL 2027), em articulação com a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE) e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) esta é uma iniciativa
destinada a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário.

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

AÇÃO DE FORMAÇÃO
LEITURAS E ROSTOS NOVOS DAS TRINCHEIRAS PORTUGUESAS DA I GUERRA
MUNDIAL
22 e 23 de fevereiro
Uma ação de formação sobre a temática da I Guerra Mundial, dirigida por Isabel Pestana Marques,
com o apoio da APH – Associação de Professores de História.

DATA COMEMORATIVA
SEMANA DA LEITURA
11 a 15 de março
Subordinada ao tema “Hoje Leitor, Amanhã Leitor”, a Semana da Leitura é promovida pelo PNL 2027
que, em 2019, convida a festejar a leitura como ato comunicativo, diálogo entre as artes, as
humanidades e as ciências, espaço de encontro, criativo e colaborativo. Uma iniciativa dedicada a
crianças entre os 6 e os 10 anos.
11 de março, 10H00 / 14H30
Histórias Fáceis para Assuntos Complicados | Mariana Machado
12 de março, 10H00
15 de março, 14H30
Flores de Livros – Contos, Livros e Leituras | Cláudia Sousa
12 de março, 14H30
14 de março, 10H00
Estórias de Afetos | Setor Infantil da Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva
13 de março, 10H00 / 14H30
Encontro com… Alice Cardoso | Recortar Palavras
14 de março, 14h30
Todos Contam | Rita Sales
15 de março, 10h00
O Crocodilo do Nilo | Carla Garrido

CLUBE DE LEITURA - AVÓS A LER
DESCULPE, VIU POR AÍ A PRIMAVERA?
20 de março
14H30
Uma iniciativa dedicada a seniores e instituições.

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

DIA MUNDIAL DA POESIA
JUDITH E SOPHIA
21 de março
21H30
A iniciativa contará com a participação dos atores Guilherme Gomes e Nídia Roque na declamação de
poemas das autoras portuguesas Judith Teixeira e Sophia de Mello Breyner. É destinada ao público em
geral.

ESPETÁCULO INFANTIL
TATÁ E TOTÓ
2
3 de março
16H00
Um espetáculo proporcionado pela “Algazarra Marionetas” e destinado a crianças dos 3 aos 10 anos.

DATA COMEMORATIVA - DIA DO LIVRO PORTUGUÊS
Hora do Conto
26 de março
15H30
Atividade de leitura dedicada a crianças dos 6 aos 10 anos.

DATA COMEMORATIVA - DIA MUNDIAL DO TEATRO
ESPETÁCULO “A REVOLUÇÃO NA CAIXA DE COSTURA”
27 de março
14H30
“A Revolução na Caixa de Costura” é uma peça de teatro baseada na obra “A Revolta dos Alfinetes”, de
Alexandre Honrado. O público-alvo são crianças a partir dos 8 anos e o público em geral.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
UM LIVRO FELIZ
30 de março
15H00
Apresentação da obra “Um Livro Feliz”, da autoria de Lúcia Morgado.

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

DATA COMEMORATIVA - DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
ESPETÁCULO “A FADA ORIANA”
2 de abril
14H30
Baseado na obra infantil de Sophia de Mello Breyner, a peça de teatro “A Fada Oriana” destina-se a
crianças dos 6 aos 10 anos e será encenada pelo Grupo OFF.

ATIVIDADE PARA BEBÉS
HISTÓRIAS DE PAPEL
6 de abril
16H00
Uma atividade destinada a crianças dos 6 aos 24 meses, proporcionada por Inês Carvalho.

FÉRIAS DA PÁSCOA NA CASA DOS LIVROS
9 a 17 de abril
Horas de conto e atividades relacionadas com livros, destinadas a crianças dos 4 aos 10 anos.
9 de abril, 11H00
Hora do Conto: Do Castelo ao Galo – As mais belas lendas de Portugal | Inácia Cruz
9 de abril 14H30
Hora do Conto: A viagem do senhor gato gatarrão e da tartaruga lentidão | Inácia Cruz
10, 15 e 17 de abril, 10H00
Yoga com Livros | Andreia Lopes
11 de abril, 10H00 | 14H30
Hora do Conto: Histórias com a escritora Milu Loureiro
12 e 16 de abril, 10H00
Conto musicado: Contos e Cantos, Risos e Acalantos | Dennis Xavier e Sofia Moura

DATA COMEMORATIVA - DIA MUNDIAL DO LIVRO
ESPETÁCULO “CONTOS E CANTOS, RISOS E ACALANTOS”
23 de abril
10H00
Encenação e leitura da história do livro infantil “A Culpa é da Gilete”, por Dennis Xavier e Sofia Moura,
destinada a crianças dos 6 aos 10 anos.

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

FALAR DE ABRIL
ATÉ AMANHÃ, LIBERDADE!
22 de abril
14H30
Espetáculo musical proporcionado por “Rituais Dell Arte”, destinado ao público em geral.

ZECA AFONSO, SABES QUEM É?
24 de abril
14H30
Oficina musical proporcionada por “Catrapum”, destinada a crianças a partir dos 8 anos.

JOSÉ AFONSO AO VIVO
11 de maio
16H00
Tertúlia e concerto de apresentação de livro “José Afonso ao Vivo”. O momento vai contar com a
participação dos músicos Filipa Pais, Maria Anadom e David Zaccaria. Também a “Tradisom Produções
Culturais”, editora da obra, marcará presença no momento.

CONCURSO
XIII CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2018/2019 - Final Intermunicipal
26 de abril
13H30
Promovido pelo Plano Nacional de Leitura 2017 (PNL 2027), em articulação com a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE) e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) esta é uma iniciativa
destinada a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário.
ESTGV/IPV

DATA COMEMORATIVA - XVII ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D.
MIGUEL DA SILVA
CONTOS, TEATRO E MÚSICA. VISITAS GUIADAS AO FUNDO ANTIGO.
CONFERÊNCIA.
27 a 31 de maio
No dia 31 de maio de 2019, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva celebra 17 anos e vai proporcionar
momentos de conto, teatro, música, oficinas e visitas guiadas ao Fundo Antigo, entre outras ações, na
Biblioteca. Serão iniciativas destinadas ao público geral.
Será organizada uma conferência subordinada ao tema “Missão e futuro das bibliotecas na era digital”.
Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

DATA COMEMORATIVA - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
TEATRO, MÚSICA E HORA DO CONTO
1 de junho
No dia 1 de junho de 2019, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai proporcionar momentos de
teatro, música e “Hora do Conto”, destinados a crianças dos 3 aos 10 anos.

EXPOSIÇÃO
O TESOURO MAIS PRECIOSO: A BÍBLIA NA VIDA DE UM VIAJANTE PORTUGUÊS
DO SÉC. XVII - JOÃO FERREIRA ANNES D’ALMEIDA
7 de junho a 21 de setembro
Uma exposição que retrata os 200 anos da primeira tradução da Bíblia para português, com o apoio da
Sociedade Bíblica. No âmbito da exposição, decorrerão uma série de conferências, palestras, concertos e
outras ações a definir.

FÉRIAS DE VERÃO NA CASA DOS LIVROS
24 de junho a 31 de julho
Horas de conto e atividades relacionadas com livros, destinadas a crianças dos 4 aos 10 anos.

DATA COMEMORATIVA - DIA MUNDIAL DAS BIBLIOTECAS (1 Julho)
CONTOS, TEATRO E MÚSICA
2 de julho
No dia 1 de julho, celebra-se o Dia Mundial das Bibliotecas. E no dia seguinte, 2 de julho, a Biblioteca
Municipal D. Miguel da Silva vai proporcionar momentos de teatro, música e “Hora do Conto”,
destinados ao público geral.

BIBLIOTECA FORA DE PORTAS
BIBLIOBUS
15 a 31 de julho | 2 a 13 de setembro
O BIBLIOBUS regressa para levar a leitura às freguesias e instituições do concelho, para além de
momentos “Hora do Conto” e empréstimo e oferta de livros e audiovisuais.

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

DATA COMEMORATIVA - DIA MUNDIAL DA MÚSICA E DIA INTERNACIONAL DO
IDOSO
1 de outubro
No Dia Mundial da Música e Dia Internacional do Idoso, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai
proporcionar momentos de teatro, música e “Hora do Conto”, para além de um clube de leitura,
destinados a crianças, adultos e seniores.

DATA COMEMORATIVA - DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR (22 de outubro)
22 a 25 de outubro
O Dia da Biblioteca Escolar celebra-se a 22 de outubro. E entre os dias 22 e 25 do mesmo mês, a
Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai organizar sessões de promoção da leitura em escolas do 1º
ciclo, promovidas pelo SABE - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, institucionalizado na Biblioteca
Municipal D. Miguel da Silva.

CONCURSO
QUADRAS DE SÃO MARTINHO
1 a 31 de outubro
Concurso de quadras que tem objetivo estimular a criatividade, a escrita e a leitura em crianças e
adultos.

HORA DO CONTO
O SÃO MARTINHO VAI À CASA DOS LIVROS
4 a 8 de novembro
No âmbito da época do São Martinho, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai proporcionar
momentos de teatro, música e “Hora do Conto”, destinados a crianças dos 3 aos 10 anos.

VISEU NATAL
NATAL NA CASA DOS LIVROS
16 a 30 de dezembro
Pela altura do Natal, a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai proporcionar momentos de “Hora do
Conto”, teatro, música, magia, e oficinas, entre outros, destinados a crianças dos 3 aos 10 anos.

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

OUTRAS ATIVIDADES
PARTILHAMOS ESCRITORES
Centenário de Sophia de Melo Breyner
Centenário de Fernando Namora
Centenário de Maria Cecília Correia
125 Anos de Florbela Espanca
Exposições
Contos
Teatro
Música
Outras ações a definir

CLUBE DE LEITURA - AVÓS A LER
20 de março | 17 de maio | 17 de junho | 23 de setembro | 21 de outubro
Projeto de dinamização de leitura iniciado em 2016 com o objetivo de manter os seniores ativos,
promovendo a sua integração na comunidade e o combate a situações de isolamento e exclusão,
através de sessões temáticas.

ATIVIDADES PARA BEBÉS
6 de abril | 29 de junho | 28 de setembro | 26 de outubro
Música e atividades sensoriais para crianças entre os 3 meses e os 3 anos, acompanhadas dos pais.

HISTÓRIAS PARA TODA A FAMÍLIA
23 de março | 1 de junho | 12 de outubro
Momentos de teatro, música e “Hora do Conto”, destinados a crianças dos 2 aos 12 anos.

BIBLIOTECA FORA DE PORTAS
Iniciativa que decorrerá no Estabelecimento Prisional de Viseu, em data a definir.

CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA INTER-PRISÕES
Uma iniciativa promovida pela Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e pela
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Para informações e inscrições: biblioteca@cmviseu.pt

