
Calhondra, olha o 
xisto! ensina arte e 
património

A Biblioteca Municipal 
produziu, entre os meses de 
fevereiro e junho de 2012, o pro-
jeto 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 pre-
cioso instrumento de valorização 
do património cultural do con-
celho 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 importân-
cia histórica e artística. Ao longo 

Calhondra é o nome dado, em Vila Velha 
de Ródão, à cobra de água.

de cinco meses foram realiza-
das, na BMJBM e noutros locais, 
vinte sessões de doze atividades 
diferentes. Com esta iniciativa 
a biblioteca icou enriquecida, 
fruto da interação criada com a 
responsável pelo projeto, e um 
signiicativo número de pessoas, 
de todas as idades, beneiciou de 
formação artística e patrimonial. 
No projeto Calhondra, olha o xisto! 

conjugaram-se, de modo perfeito, 
o desenvolvimento individual e a 
valorização territorial.
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Na Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão, 
como  em outras instituições congéneres, muitas inicia-
tivas pensadas para estimular a utilização da biblioteca 
acontecem fora do seu horário de funcionamento. Uma 
destas iniciativas, sem dúvida a que move mais partici-
pantes, é a atividade À noite na biblioteca, que tem vin-
do 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 pro-
grama consta sempre um conjunto de atividades lúdi-
cas, 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. 

e aos domingos…
…. pratica-se ioga na Biblioteca 
Municipal, fruto de uma parceria 
com a Clinibeira de Castelo Bran-
co, o que permite a um grupo de 
cerca de 10 pessoas  usufruir das 
instalações da Biblioteca Muni-
cipal, numa vertente de conheci-
mento e saúde, num dia em que 
não está aberta ao público em 
geral.

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 par-
tilha 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 
fotograia, no qual crianças e jovens se exprimiram fotográ-
ica e literariamente. 

Nos dois anos seguintes, o saber e experiência do concei-
tuado fotógrafo de natureza Pedro Martins guiaram dezenas 
de fotógrafos amadores na exploração do concelho de Ró-
dão, em três passeios fotográicos que a Biblioteca Munici-
pal organizou. As fotograias 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 de-
saio de tirar fotograias a 
animais que vislumbravam 
em sombras, paredes estra-
gadas e objetos do quotidia-
no de todos. Assim nasceu 
o Mural Zoológico Bi-Cha-
rada que esteve exposto, 
com enorme sucesso, na 
sala de leitura da Biblioteca 
Municipal.

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

Remoínho
Iolanda Tavares (11 anos) © 2010

Vista para o rio
João Valente (10 anos) e Rodrigo Pacheco (10 anos) © 2010
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O Biblioilmes Festival 
– uma oportunidade 
para interpretar o livro, 
o leitor e a leitura

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 ilmes diiculta o desen-
volvimento do gosto pela leitura? Estas questões inquietam muitos pais, professores, bibliotecários e outros 

mediadores da leitura. Na Biblioteca Municipal de Vila Velha de 
Ródão acredita-se que um interesse pode levar a outro e coloca-
-se o enfoque principal no desenvolvimento da aptidão inter-
pretar. O repto principal para o leitor é, acreditamos, tornar-se 
um melhor intérprete de si próprio, dos outros e do mundo em 
que vive. Por isso, desaiámos os nossos leitores a, fazendo in-
teragir o mundo dos livros com os dos ilmes, criar pequenos 

vídeos que fossem interpretações dos seus prazeres, enquanto leitores, e com eles participar no concurso 
Biblioilmes 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 especial-
mente 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.biblioilmes.com.

Para frequentar 
uma biblioteca 
não há idade míni-
ma nem máxima.

Em abril a BMJBM 
oferece lores a quem 
requisita livros, numa 

iniciativa chamada 
Um livro, uma lor.

A biblioteca é 
um bom lu-

gar para criar 
personagens 

Os nossos heróis são tal e 
qual nós os imaginamos.

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

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

não esquecer que | 

Em outubro ou 
novembro, há 
troca de livros 

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


