
 
SOBRE O PORTAL DA REDE DE BIBLIOTECAS DO CONCELHO DE ARGANIL 
Breve apontamento 
 
Espaço de convergência de conhecimento, de actividades das bibliotecas e das 
escolas de um concelho com competências leitoras. 
 
Em Arganil temos acompanhado um percurso, determinado e convicto, pelos trilhos 
dos livros e das bibliotecas, na sua essência pelo caminho que conduz ao saber e ao 
conhecimento de todos que pretendem exercer uma cidadania plena que se afirma ao 
longo da vida.  
O caminho faz-se caminhando! [disponível em URL: http://www.rbe.min-
edu.pt/np4/386.html], mote para uma viagem retrospectiva conduzida pela Drª. 
Margarida Fróis, (Directora da Biblioteca Municipal de Arganil) e que revela o percurso 
concretizado em torno das bibliotecas, da promoção da leitura, do aumento dos 
índices de literacia neste concelho.  
Neste percurso elegemos hoje, a criação do portal da rede de bibliotecas do concelho 
de Arganil, a viver no endereço www.rbca.bib-arganil.org , como mais um dos 
caminhos a explorar. Neste endereço materializam-se os interesses e vivências 
escolares de alunos, de professores e encarregados de educação; concretizam-se 
iniciativas das bibliotecas e de todos os seus mentores e utilizadores, corporizam-se, 
para o mundo virtual, vontades concretas do quotidiano, inspiradas no desejo de 
aprender mais, demonstrando que se pode conhecer e saber sempre mais e melhor. 
Num breve apontamento sobre o percurso deste portal, ainda a viver uma manifesta 
juventude, uma convicção se sublinha: é preciso o contributo de todos e de cada um, 
para que chegue a uma maturidade exuberante, plena de significado e de conteúdo. 
Caberá a todos um papel pró-activo para manter uma vivacidade noticiosa, para 
consolidar interesses comuns, para reflectir o trabalho de uma rede de pessoas que se 
sustenta com uma rede de objectivos comuns associados a palavras como: livros, 
bibliotecas, escolas, informação, conhecimento, literacias, entre outras tantas. 
A viver no endereço http://62.28.98.58/rbca/ , encontramos o catálogo concelhio, 
instrumento fundamental de conhecimento e de gestão da colecção do concelho. 
Assim, à distância de um clique e a partir de um qualquer local, sabemos que 
documentos existem nas bibliotecas do concelho. Quem beneficia? Todos os 
elementos da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, encarregados de 
educação, pais) e da comunidade local: um meio precioso para todos os munícipes 
arganilenses, entre outros cidadãos que beneficiam de uma ferramenta que lhes 
possibilita o acesso informativo e o empréstimo domiciliário de um vasto fundo 
documental de cerca de 41 mil registos bibliográficos. 
Neste caminho, encontramos ainda outro sítio para “Ler para aprender”, o Blogue das 
bibliotecas do concelho, espaço de escrita e de reflexão colectivas, de partilha de 
leituras e de sugestões diversas, integradas numa lógica de apoio aos conteúdos 
programáticos de extrema utilidade e que nos assegura que a literatura tem uma 
incomensurável vertente formativa do Ser.  
Nesta comunidade colectiva, não podemos deixar de destacar, pelos seus contributos 
para o blogue, o Centro Educativo de S. Martinho da Cortiça e o Jardim de Infância de 
Secarias. Seguramente, muitos mais contributos, estarão por publicar e que nos 
servirão de motivação para seguirmos atentamente este blogue. E por isso, aqui 
reiteramos o enérgico convite para as visitas regulares a este portal, onde todos são 
autores construtivos e leitores críticos e atentos. 
 
O caminho faz-se com todos e para todos! 
 
Dina Mendes (Coordenadora Interconcelhia do Programa Rede de Bibliotecas Escolares) 
 


