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1.

Apresentação

O ano de 2017 foi para a Fundação Jorge Antunes de grandes transformações uma vez que foi o culminar de
um acordo entre a Fundação Jorge Antunes e a Câmara Municipal de Vizela que vinha a ser analisado desde inícios
de 2016. Face à necessidade de atualização do protocolo que a Fundação Jorge Antunes mantinha com a Câmara de
Vizela relativo à biblioteca, e que se mantinha inalterado desde 1998, esta última apresentou em julho de 2016 uma
proposta de acordo para substituição do protocolo em vigor. A proposta, discutida em reunião de direção foi
declinada, pois foi entendido que se assemelhava aos regulamentos de atribuição de subsídios às associações e que
o novo protocolo a celebrar deveria assumir as especificidades de um serviço público como é o caso da biblioteca
municipal. Após várias reuniões entre as partes, em fevereiro 2017 foi aprovado um novo protocolo, que abarcava
não só o espaço e gestão da biblioteca municipal mas todo o edifício da Fundação Jorge Antunes, assim como as suas
atividades e projetos. Assim, a 3 de maio de 2017 Fundação Jorge Antunes e a Câmara Municipal de Vizela assinam
um contrato de comodato que assentou na cedência pela Fundação Jorge Antunes do seu edifício para albergar a
Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes, por um período de 25 anos, sendo a Câmara Municipal de Vizela
responsável pela gestão do novo equipamento.
A Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes, situada em Caldas de Vizela, na Rua Dr. Abílio Torres, terá como
meta gerar, de forma permanente, processos de desenvolvimento e dinamização cultural do concelho de Vizela ao
mesmo tempo que perpetua e presta homenagem póstuma a Jorge Pinto Antunes.
O presente relatório de atividades e contas que aqui se apresenta reflete esse acordo. Mais se ressalva, que
em virtude das oscilações nas reuniões e da incerteza da data de assinatura do protocolo, resultou alguma
indefinição ao nível da responsabilidade de promoção de algumas atividades, que face a essa dúvida foram sido
adiadas.
2017 foi também o primeiro ano em que a biblioteca se viu dotada de um orçamento para a aquisição de
documentos e em que a Câmara Municipal de Vizela assumiu, por si só, a organização do evento Vizela em Festa.
Os projetos principais de 2017 foram sem dúvida a digitalização e tratamento do arquivo fotográfico da Real
Associação dos Bombeiros Voluntários de Vizela e a conceção, em parceria com o Dr. Antero Ferreira, do Museu dos
BVV.
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2. Missão, Eixos e Objetivos
Missão
Promover o desenvolvimento cultural de Vizela.
Eixos
Projetos com a comunidade / agentes culturais
Promoção da leitura e fundo local
Educação artística

Objetivos gerais
Planificar e promover atividades que facilitem o acesso a bens culturais e a experiências de valorização
cultural;
Atuar como um promotor de parcerias e sinergias entre os diversos agentes culturais do concelho;
Preservar, valorizar e dar a conhecer o legado cultural de Vizela contribuindo para o fortalecimento da
identidade coletiva do concelho;
Incentivar o desenvolvimento de um público cultural ativo e crítico;
Promover o livro, a leitura e as literacias.

3

Relatório de atividades 2017
3. Projetos e atividades
3.1. Projetos com a comunidade e agentes culturais
3.1.1. Rede cultural de Vizela

Público-alvo: Associações do concelho
Descrição e objetivos: A Rede Cultural de Vizela, criada em 2012, pela Fundação Jorge Antunes, é uma rede de
associações, escolas e outras instituições com responsabilidades a nível cultural na comunidade, que colaboram para
criar e consolidar relações de parceria. Preconiza a planificação de atividades culturais em parceria e interligação
dinâmica entre as diversas instituições para maximizar recursos e potenciar a identidade cultural da comunidade.
Implica a responsabilização partilhada de todos os agentes culturais envolvidos num projeto comum, sem todavia
prejudicar a especificidade de cada instituição envolvida e respeitando as funções de cada um dos intervenientes.
Metodologia: Em 2017 realizou-se somente uma reunião que aconteceu a 17 de fevereiro, no Espaço Jovem e
teve como assuntos os eventos Vizela em Festa, Arte Urbana Vizela e a dinamização da agenda cultural no Facebook.
Avaliação: Decorrente do protocolo assinado em maio que passou para a Câmara Municipal de Vizela a gestão
da Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes e da mudança do elenco municipal em outubro, não se realizaram as 3
reuniões previstas e não foi criada a dinâmica esperada entre os seus membros. Relativamente à atualização da
página de facebook da Rede Cultural de Vizela, esta foi atualizada permanentemente, tendo os objetivos sido
ultrapassados, com a criação de cerca de 720 post e 177 eventos.
Calendário: Janeiro a Dezembro
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3.1.2. No meu tempo – 2ª edição

Público-alvo: Utentes da Santa Casa da Misericórdia
Descrição e objetivos: O projeto No meu tempo – 2ª edição é dirigido aos utentes da Santa Casa da
Misericórdia de Vizela e consiste em dar voz e valorizar as histórias de vida da população senior, através do registo e
divulgação das mesmas numa lógica de comparação com os dias de hoje. Visa ainda promover a aprendizagem ao
longo da vida e envelhecimento ativo e simultaneamente contribuir para a preservação da memória histórica de
Vizela. O Projeto conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia.
Metodologia: O projeto encontra-se alicerçado em temas: Infância, Relações, Tecnologia, Cidade, Escola,
Profissões, Lazer, Vestuário, Comunicação, Medicina. Para trabalhar os temas serão organizados encontros em que
se abordam os assuntos e se recolhem testemunhos com registos vídeo e áudio, que permitam estabelecer
comparações com os tempos de hoje. O projeto teve início em Abril de 2017 e prolongou-se durante o ano. Prevê-se
o final para março 2018.
Avaliação: A nível de metodologia, a constituição de um grupo grande e a variação no número de pessoas de
sessão para sessão provocou atrasos no projeto pois numa única sessão tornou-se impossível ouvir e registar os
contributos de todos. A nível de resultados obtidos em conversas informais com os participantes e com os
monitores, o projeto alcançou os seus objetivos pois contribui para enriquecer as atividades da Santa Casa da
Misericórdia e desde logo o envelhecimento ativo dos idosos e permitiu estimular a partilha de histórias e memórias
entre todos. Foi notória nos participantes a necessidade de ser escutados e de ver valorizadas as suas experiências e
vidas.
Calendário: Janeiro 2017 a Dezembro 2017
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3.1.3. Serra da Velha

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição e objetivos: O projeto Serra da Velha 2017 tem como objetivo manter e perpetuar a tradição da
Serra da Velha em Vizela e divulgá-la junto da comunidade em geral e público escolar em especial. O projeto contou
com a parceria da Universidade Senior de Rotary Club de Vizela, Coração Azul, Escuteiros de São João e Helder
Magalhães.
Metodologia: Foi criado um logotipo e distribuído material publicitário do evento nas escolas e comércio do
concelho, para além da difusão pela comunicação social e redes sociais. O Concurso para construção de velhas de 1,5
metros destinado a escolas, associações e público resultou em 8 velhas que foram colocadas em exposição nas
árvores da Praça da República e do qual saíram vencedores, em 1º JI. S. João; 2º Escola de Lagoas; 3º Carolina e
Joana. Realizou-se ainda um workshop de construção de velhas que contou com a participação de cerca de 20
pessoas. A Grande Noite da Queima da Velha contava com a atração de uma velha gigante de 3 metros construída
pelos Escuteiros de São João, dramatização com a turma de teatro da Universidade Sénior de Rotary Clube Vizela e
Coração Azul a partir de texto de Hélder Magalhães, e ainda música com a turma de Cavaquinhos da Universidade
Sénior de Rotary Clube Vizela. Foi contactada a ACIV para ser parceira e sensibilizar o comércio local para decorar as
montras mas não foi obtida resposta.
Avaliação: A divulgação da tradição junto do público escolar foi conseguida, essencialmente nas escolas de
São João e São Miguel, sendo que num próximo ano terá de ser feito um esforço maior nas outras freguesias do
concelho. A participação do concurso foi menor que no ano anterior mas a participação no workshop excedeu as
expetativas. A Grande Noite de Queima da Velha foi adiada devido ao mau tempo sentido.

Calendário: Fevereiro a Março 2017
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3.1.4. Laboratório de artes plásticas

Público-alvo: Utentes da Santa Casa da Misericórdia
Descrição e objetivos: Dirigido a cerca de 25 utentes da Santa Casa da Misericórdia o projeto Laboratório de
artes plásticas visa ocupar o tempo livre dos idosos de forma criativa valorizando a expressão pessoal ao mesmo
tempo que se proporcionam momentos de convívio em torno da arte.
Metodologia: Foram desenvolvidas sessões quinzenais onde se proporcionaram experiências artísticas com
recursos a diversas técnicas de artes plásticas e artes manuais.
Avaliação: Inicialmente o projeto foi delineado de janeiro a junho mas a satisfação dos utentes com o
mesmo levou a que o projeto se estende-se até dezembro de 2017. Foram realizadas cerca de 12 sessões, mais 4
que as previstas e prevê-se a sua continuação em 2018.
Calendário: Janeiro a dezembro de 2017
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3.2. Promoção da leitura e Fundo Local
3.2.1. Imagens de Vizela

Foto doada por Notícias Vizela
Público-alvo: Comunidade em geral e instituições
Descrição e objetivos: O projeto Imagens de Vizela consiste na recolha, preservação, registo e divulgação da
memória visual de Vizela. Vizela e os vizelenses têm orgulho no seu passado, e o que pretendemos é relembrar esse
passado e mostrá-lo às crianças e jovens de hoje.
Metodologia: Recolha de fotos junto de particulares e instituições e posterior digitalização, registo,
organização e indexação, visando a sua integração no fundo documental na Biblioteca Municipal e divulgação junto
da comunidade, respeitando as autorizações concedidas pelos proprietários dos direitos autorais.
Avaliação: O registo e indexação de fotos foi largamente ultrapassado pois foram 1500 as fotos que deram
entrada no registo, sendo que o número total é de 5000. Foram criados mais dez álbuns no Flickr: Rio Vizela, Ruas de
Vizela, Paisagens, Jardim Manuel Faria, São Bento das Pêras, Retratos, Casamento, Centro de Recreio Popular de
Vizela e Parque das Termas num total de 62 fotos.
Calendário: Janeiro a Dezembro 2017
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3.2.2. Investigação Memórias de Vizela

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição e objetivos: O projeto de investigação Memórias de Vizela tem como intuito proceder à recolha,
inventariação, análise e publicação de conteúdos relativos ao património material e imaterial de Vizela, com base na
premissa de que preservar a história de um povo, preservar o seu património é preservar a sua identidade.
Metodologia: Em 2017 foi iniciada uma pesquisa relativa às Festas da Vila em jornais da região, Vizela e
Guimarães, tanto online como presencialmente na Biblioteca do Museu Martins Sarmento e Biblioteca Pública de
Braga. Em 2017 foi ainda finalizada a brochura relativa ao Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela, com
publicação prevista para inícios de 2018.
Avaliação: Foram identificados 123 artigos de jornal de 1951 a 1985, contudo a falta de equipamento
próprio para digitalizar tamanhos acima de a4 veio condicionar o número de jornais digitalizados.
Calendário: Janeiro a Dezembro 2017.
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3.2.3. Vizelenses Ilustres

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição: O projeto Vizelenses ilustres consiste na elaboração de biografias de personalidades que se
destacaram em Vizela nos mais variados campos com recursos a entrevistas ae familiares e pesquisa documental e a
sua divulgação no site da Casa Municipal da Cultura Jorge Antunes para acesso total pela comunidade em geral e em
particular da comunidade escolar.
Metodologia: Identificação das personalidades a trabalhar; Seleção das fontes documentais e demais fontes
de informação; criação dos conteúdos; inserção dos conteúdos no site e divulgação nas redes sociais; divulgação nas
escolas.
Avaliação: Foram elaboradas 3 biografias contudo não foram colocadas online em virtude de o site da Casa
Municipal de Cultura Jorge Antunes ainda não se encontrar finalizado. As biografias completas referem-se a Dr.
Abílio Torres, António Alves Teixeira e José Joaquim da Silva Pereira Caldas. Encontram-se em modo de finalização
cerca de 4 biografias.
Calendário: janeiro a dezembro 2017
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3.2.4. Rede de bibliotecas

Descrição: A Rede de Bibliotecas de Vizela, insere-se no âmbito da criação de parcerias e potencialização de
recursos humanos, tecnológicos e documentais, consolidados em dinâmicas de trabalho colaborativo ao nível da
organização, gestão e disponibilização de acervos, bem como do incentivo às dinâmicas partilhadas na área da
promoção e animação da leitura.
Metodologia: Realização de reuniões de trabalho e criação de projetos de promoção de leitura e literacia
comuns.
Resultados esperados: Em 2017 foram realizadas 3 reuniões de trabalho acerca do catálogo concelhio,
projetos em parceria e criação do manual de procedimentos. Relativamente ao catálogo concelhio ficou decidida a
adoção do KOHA na biblioteca municipal e nas escolares devendo ser realizados testes previamente ao software
previamente.
Calendário: janeiro a dezembro 2017
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3.2.5. Histórias na escola

Público-alvo: Todos os jardins-de-infância e escolas básicas do concelho.
Descrição e objetivos: Histórias na escola é um projeto desenvolvido pela biblioteca municipal em
colaboração com os agrupamentos de escolas de Vizela e que consiste em levar a magia das histórias às escolas
com o objetivo de promover o livro e a literatura, promover aprendizagens e o desenvolvimento social, pessoal e
cultural.
Metodologia: No início do ano letivo são organizados os calendários de visitas à escola em parceria com as
técnicas bibliotecárias dos agrupamentos de escolas e definidos os dias e horas para cada sessão, assim como os
livros a trabalhar, sendo contempladas cerca de 3 histórias por período para cada escola. No Agrupamento de
Escolas de Vizela as sessões de hora do conto são complementadas por uma atividade musical promovida pela
professora do agrupamento.
Avaliação: Em 2017 foram realizadas 114 sessões de hora do conto para 5986 crianças.
Calendário: janeiro 2017 a dezembro 2017
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3.2.6 Sábados na biblioteca

Público-alvo: Crianças e famílias
Descrição: Sábados na biblioteca é uma atividade de promoção de leitura dirigida a público infantil e
famílias que visa a promoção do livro e da leitura no quotidiano das famílias.
Metodologia: Consiste na realização de uma hora do conto, seguida de uma oficina artes plásticas,
dramatização, jogos, ect, de acordo com as sugestões que o próprio livro dá.
Avaliação: Foram realizados 9 sábados na biblioteca para cerca de 192 crianças e pais.
Calendário: 1º sábado do mês, com exceção do mês de Julho, Agosto e Setembro

13

Relatório de atividades 2017
3.2.7. Feira do livro

Público-alvo: Público em geral
Descrição e objetivos: A 14ª Feira do Livro de Vizela, que foi pela primeira vez organizada pela Biblioteca
Municipal de Vizela, em parceria com a Livraria Ideal e Editora Operaomnia teve como objetivos promover o livro e
a leitura, facilitar o acesso ao livro e proporcionar momento de diversão relacionados com a leitura. Decorreu no
Jardim Manuel Faria.
Metodologia: O evento, de entrada gratuita, reuniu centenas de livros de diversas editoras com aposta
forte na literatura portuguesa, estrangeira e infantil e área da saúde e bem-estar. Contou ainda com uma área de
livros em saldo e outra de livros acerca de Vizela ou de escritores vizelenses. Durante dos 3 dias de funcionamento
da feira, foi organizado um programa com apresentações de livros, contadores de histórias, música, exposições,
oficinas infantis, jogo do caça ao livro.
Avaliação: A nível de vendas foram vendidos 104 livros, sem contar com as vendas resultantes das
apresentações de livros. Como aspetos positivos identificamos os espetáculos para crianças que agradaram a
todos, a diversidade de temáticas nos livros, a decoração, o espaço central e a parceria com a livraria que favoreceu
a biblioteca. A área do fundo local elogiada embora não tenha tido muitas vendas. Como aspetos negativos temos
as apresentações de livros para adultos que implicaram marcação de público prévio pois, por si só, não captam
público. O local central mas ao ar livre implicou um esforço desmedido na montagem e desmontagem da feira pelo
que em edições futuras será de selecionar um outro local.
A nível de público o somatório das atividades promovidas alcançou as 1103 pessoas.
Calendário: 1 a 3 de junho
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3.2.8. Curtas Poéticas

Público-alvo: público em geral através das redes sociais
Descrição e objetivos: Curtas Poéticas é um concurso de poesia que visa promover a criação poética com a
particularidade de ser promovido por intermédio da rede social Facebook, em parceria com a página Microliteratura,
com a regra limite de 140 caracteres. Em 2017 realizou-se a 5ª edição.
Metodologia: O concurso foi divulgado em meados de Janeiro através das redes sociais, jornal e email e
foram aceites curtas a concurso até 17 de março. Foi introduzida uma alteração nos escalões, sendo que até aqui
crianças jovens e adultos eram avaliados da mesma forma e em 2017 foram avaliados tendo em conta a idade e o
livro refletiu também essa divisão. Foram recebidos no total 313 poemas: infantil - 164 textos; juvenil - 35 textos;
adulto - 114 textos. Destes poemas foram selecionados cerca de 50 para integrarem o livro das Curtas Poéticas
Amor. A ilustração foi feita pela Escola Básica de Caldas de Vizela. O júri do concurso foi composto por Dr. Conceição
Lima, locutora do programa da Rádio Vizela "Hora da Poesia", Belmira Paiva, professora no Agrupamento de Escolas
de Infias e José Manuel Costa, responsável da Editora Opera Omnia. A apresentação do livro e a divulgação dos
vencedores aconteceu na Feira do Livro de Vizela no dia 3 de Junho. Os prémios foram constituídos por livros e
bilhetes para o cinema oferecidos pelo Fórum Vizela. Todos os selecionados do livro assim como os ilustradores
receberam diplomas de participação e bilhetes duplos para os Cinemas Fórum Vizela. Estiveram presentes na
cerimónia de entrega de prémios cerca de 80 pessoas.
Avaliação: Em relação a 2016 o número de curtas a concurso teve um aumento de 63 curtas, o que em parte
pode ser explicado pela escolha do tema Amor.
Calendário: Janeiro a Junho
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3.2.9. Apoio à edição

Público-alvo: Escritores vizelenses ou cujo tema seja Vizela
Descrição e objetivos: Apoio a edição de obras que contribuam para o conhecimento de Vizela nas mais
variadas vertentes, histórica, social, económica, cultural, entre outras, e de obras literárias, em verso ou em prosa,
de autores nascidos ou residentes no concelho de Vizela. A edição de livros de autores e entidades ou instituições
exteriores ao concelho, poderá ser apoiada, desde que tenham manifesto interesse, direto e excecional, para Vizela.
Metodologia: O apoio poderá traduzir-se na edição ou aquisição de livros editados, sempre no cumprimento
do orçamento estipulado para o efeito. A análise e avaliação dos pedidos submetidos terá sempre como critério o
enriquecimento cultural de Vizela.
Avaliação: Em 2018 foi apoiada a edição do livro Joaquim da Costa Chicória – vida e obra.
Calendário: Janeiro a Março
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3.2.10. Apresentações de livros

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição e objetivos: Apresentação de livros e escritores tendo como objetivo a promoção do livro e da
leitura.
Metodologia: Em 2017 foram realizadas 7 apresentações de livros, sendo que 4 se inserem no programa da
feira do livro e por isso se encontram, a nível de público, já contabilizadas. A Biblioteca foi ainda parceira do
programa Hora da Poesia na apresentação do livro Aleppo em Junho.
Fevereiro: A maça que queria ser gente de Arnaldo Macedo.
Março: Joaquim da Costa Chicória - Vida de Joaquim Ribeiro; Vizela – anos 20 de Luísa Villarinho. A
apresentação do livro de Joaquim Ribeiro foi realizada no auditório Luís Lopes e contou com a presença da Orquestra
de Câmara da Guarda Nacional Republicana dirigida pelo Sargento e Chefe Músico Joaquim Ribeiro. A Orquestra de
Câmara da GNR tocou Os murmúrios do Vizela de Joaquim Chicória em homenagem ao compositor.
Junho (Feira do Livro): Humús de Raúl Brandão numa edição de OperaOmnia; Aventuras de Cuscas no
Castelo de Guimarães de Paulo Santos; O limiar do tempo de Helder Magalhães; Curtas Poéticas Amor de Fundação
Jorge Antunes; O destino do caracol de Maria José Oliveira e Valéria Freitas.
Avaliação: Consideradas as 2 apresentações de livros ocorridas em fevereiro e março, o público é de 185
pessoas.
Calendário: 4 fevereiro, 11 e 18 março, 1,2 e 3 de junho.
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3.2.11. Serviço educativo

4.2.14.1. Serviço educativo
Público-alvo: Público escolar, grupos organizados
Descrição e objetivos: O serviço educativo da Biblioteca Municipal tem como objeto promover experiências
lúdico-pedagógicas em torno do livro, da leitura e da escrita, assim como outras experiências artísticas e culturais,
dirigidas a todos os públicos, desde o público infantil e famílias, juventude, adultos, seniores e público escolar. Visa
criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância, estimular a imaginação e a criatividade
das crianças e dos jovens, facilitar o acesso a experiências motivadoras de aprendizagens, promover o conhecimento
sobre a herança cultural, possibilitar o acesso a diversas formas expressão e apoiar a tradição oral.
Metodologia: Mensalmente são divulgadas as oficinas disponíveis e os grupos interessados têm de efetuar a
sua inscrição, em data e hora acordada com a biblioteca. Nas férias letivas são organizadas as Férias em cheio
destinadas a público infanti-juvenil.
Avaliação: Em 2017 foram desenvolvidas 51 atividades para 1205 crianças. Foram preenchidos 34
questionários de avaliação das atividades. No primeiro semestre a biblioteca alcançou 100% de satisfação
com as atividades realizadas tendo obtido “muito satisfeito” em todas as atividades e a todos os items de
avaliação. No 2º semestre os resultados alcançados foram de 95% de “muito satisfeito” e 5% de “satisfeito”
nas atividades realizadas. Os comentários livres inscritos nos questionários dão conta da dinâmica da
biblioteca e incentivam a continuar o bom trabalho.
Calendário: Janeiro a dezembro.
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3.3. Educação artística

3.3.1. Oficinas artísticas
Descrição e objetivos: Realização de oficinas em áreas artísticas diversas desde a pintura, fotografia,
ilustração, destinadas a público em geral, com objetivo de facilitar a expressão pessoal, aquisição de novos
conhecimentos e experimentação de novas formas culturais.
Metodologia: Promoção de oficinas com inscrição prévia. Foi promovida 1 oficina anual de pintura e uma
oficina de caráter pontual de cianotipia. A oficina de pintura criativa aconteceu às terças e quintas das 15h00 às
17h30 com um monitor com formação na área. A oficina de cianotipia aconteceu num sábado.
Avaliação: A oficina de pintura criativa contou com 5 alunos e a de cianotipia com 5 participantes.
Calendário: Janeiro a Dezembro
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3.3.2. Exposições
Descrição e objetivos: Promoção de exposições abertas à pluralidade de formas e expressões pelas quais se
revela e vive a realidade cultural com o objetivo de fomentar o gosto pela arte e proporcionar oportunidades de
auto-expressão e criatividade.
Metodologia: Na perspetiva de divulgação e fruição das artes, a Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes
promove e recebe exposições nas mais diversas áreas. Em 2017 foram promovidas ?? exposições:
1 a 31 janeiro - Exposição “o prazer de fotografar de Eduardo Teixeira Pinto
4 a 28 de Fevereiro – Exposição de pintura e apresentação de livro de Arnaldo Macedo
8 a 28 de abril – Exposição de Pintura de Lee Feliz
6 a 28 maio - Exposição coletiva de pintura Arnaldo Macedo, Adriana Henriques, Isabel Dias, Paulo César
1 a 30 junho - Exposição de fotografia “A Criança sob o Olhar de Eduardo Teixeira Pinto”
1 a 30 novembro - Exposição de fotografia “sensibilidades” de Eduardo Teixeira Pinto
Resultados esperados: Em 2017 promoveram-se 6 exposições temporárias.
Calendário: Janeiro a Dezembro
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4. Biblioteca – Estatísticas e Trabalho técnico
Em 2017 o número de leitores visitantes foi de 6402 leitores, com 7404 livros requisitados e 11433
consultados.
Em Janeiro 2018 a base documental da Biblioteca Municipal FJA é constituída por 16191 registos a que
correspondem 19178 exemplares. As bases das Escolas Básicas de Maria Lurdes Sampaio Melo, Devesinha, São
Miguel, Tagilde e São Paio ascendem aos 15040 exemplares.
A diminuição do nº de registos relativamente ao período homólogo deve-se à correção de registos
duplicados existentes na base.
A nível de tratamento técnico procedeu-se à catalogação do fundo audiovisual com 924 registos, foram
catalogadas as publicações pertencentes ao fundo local e os documentos provenientes de ofertas e aquisições.
Procedeu-se ainda à indexação dos documentos do fundo local e inicou-se a indexação do fundo infanto-juvenil.
A técnica Isabel Freitas prestou serviço na Biblioteca Escolar da EB Caldas de Vizela até junho de 2018.

5.Parcerias e Apoios
Janeiro a maio: Real Associação de Bombeiros Voluntários de Vizela – Concurso de desenho infantil nas
comemorações do aniversário; concepção do Museu dos Bombeiros.
Março: Via – Vizela Imaginactiva - Semana da Poesia
Abril: Avicella – Festival de Contos
Maio: Escola Básica dos Enxertos – Projeto Ideias para mudar o mundo
Outubro: Hora da Poesia da Rádio Vizela – Aniversário da Hora da Poesia

6.Comunicação
Os esforços de comunicação feitos pela Casa Municipal de Cultura Jorge Antunes situaram-se em grande
parte na esfera digital, com um reforço da presença nas redes sociais com atualização diária permanente das
contas no Facebook, Youtube e Flickr. A página de facebook da Casa de Cultural Municipal Jorge Antunes conta com
2290 fãs em janeiro 2018 e a página da Rede Cultural de Vizela conta com 1520. Mensalmente foi enviada uma
newsletter com as atividades e projetos em curso e solicitada divulgação nos meios de comunicação sociais locais.
A criação de um site moderno e interativo que refletisse verdadeiramente o papel que a Fundação ocupa na não foi
possível em 2017.
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Anexo 1.

Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
março
março
março
março
março
março
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
maio
maio
maio
maio
junho
junho
junho
junho
junho
junho
julho
julho
setembro
outubro
outubro
outubro
outubro
novembro
novembro
novembro

Cronograma de atividades para público adulto
Exposição Prazer de fotografar de Eduardo
Teixeira Pinto
Oficina de pintura criativa
Reunião Rede de Bibliotecas
Oficinas Santa Casa
Oficina de pintura criativa
Exposição
Oficinas Santa Casa
Oficina No meu tempo -escola secundária
No meu tempo Santa Casa
Reunião da Rede Cultural
Oficinas Santa Casa
Poesia à la carte
No meu tempo Santa Casa
Apresentação de livro
Apresentação de livro
Oficina de pintura criativa
Oficinas Santa Casa
Oficinas
Oficinas
Exposição
Cantar abril
Oficina de pintura criativa
Reunião Rede Bibliotecas
Oficinas Santa Casa
No meu tempo Santa Casa
Exposição
Oficina de pintura criativa
No meu tempo Santa Casa
Oficinas Santa Casa
Feira do livro
Curtas Poéticas
Exposição
Oficina de pintura criativa
Exposição Pintores da Cave
Oficina de pintura criativa
Exposição
Exposição
Visitas
Escrita criativa
Oficina de pintura criativa
No meu tempo Santa Casa
Experiências artísticas
Oficina de pintura criativa

Dias

Sessões

2 a 31

1
9
1
1
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
7
1
2
1

31
24
4 a 28
7,21
22
20
14
7, 28
20 a 26
13
17
18
18
20
22
22
24
4
9,23
29
6

9
2
1

6,19
20
1,2,3,
3
1 a 31
8
22
7
4, 13
13
6, 27
8, 29

Público

8
1
8
1
1
2
1
9
2
2
9

7
45
6
27
35
40
54
8
18
16
59
25
13
35
150
40
26
5
22
8
80
35
5
52
12
25
45
24
25
330
164
25
40
25
45
32
15
34
17
36
36
37
36
22

dezembro Oficina de pintura criativa
dezembro No meu tempo Santa Casa

janeiro
janeiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
março
março
março
abril
abril
abril
abril
maio
maio
junho
junho
junho
julho
setembro
outubro
outubro
outubro
novembro
novembro
novembro
novembro
dezembro
dezembro
dezembro
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4
16
1
18
117
1848

Cronograma de atividades para público infanto-juvenil
Título
Dias
Sessões
Público
Sábados na biblioteca
7
1
20
Atividades em escolas
10,17,25,30,31
11
699
Sábados na biblioteca
4
1
15
Atividades em escolas
2,7,8,10,14,16,22,
10
603
Oficinas
7,22
3
47
Escrita Criativa
9
2
45
Atividades em escolas
9,13,28, 29,30, 31
14
858
Sábados na biblioteca
4
1
35
Oficinas
4
1
16
Atividades em escolas
4,7,15,20
5
106
Oficinas
5 a 13
6
155
Sábados na biblioteca
1
1
35
Visitas
2
51
Atividades em escolas
9,10,16,17,22,23,24,25,26
22
1164
Sábados na biblioteca
6
1
21
Atividades em escolas
6, 30
2
38
Feira do livro
1,2,3,
770
Férias em cheio
26 a 30
10
152
Férias em cheio
3 a 28
13
304
Férias em cheio
4 a 14
3
113
Sábados na biblioteca
7
1
14
Atividades em escolas
23,24,25,26,30
21
1112
Escrita criativa
24
1
23
Sábados na biblioteca
4
1
19
3, 15,20, 21, 22, 27,
Atividades em escolas
28,29,30
25
1248
Oficinas
17, 21, 23
3
70
Oficinas
18
1
13
Sábados na biblioteca
2
1
33
Atividades em escolas
4,5,14, 22
4
158
Férias em cheio
18 a 29
6
216
173
8153
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