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1. Figurado de Barcelos : Desenhos de barro (Oferta do Município de Barcelos). Este livro é dedicado à arte popular do figurado de
Barcelos descrevendo o contexto histórico e o processo de certificação que visa atestar a sua qualidade, autenticidade e características técnicas
que rememoram o simbolismo de um contexto socioeconómico que se confunde com a identidade de uma território e de uma comunidade que
ainda hoje vive à volta dos desenhos e das artes do barro. Cota: 738 FIG

2. Famílias do Figurado (Oferta do Município de Barcelos). Esta é uma obra que presta homenagem aos mestres artesãos que se dedicaram
à arte popular do figurado de Barcelos, obra de cariz biográfico revela como as oficinas de produção do figurado de Barcelos eram constituídas
por unidades familiares, um saber fazer passado de geração em geração, simultaneamente constitui um catálogo das peças mais emblemáticas
do figurado de Barcelos. Cota: 738 FAM
3. Artes Decorativas nas Fachadas da Arquitectura Bairradina : Azulejos e Fingidos (1850‐1950). Esta obra da autoria de
Cláudia Emanuel resulta do trabalho de investigação para a tese de mestrado. Com o objectivo de produzir um instrumento fundamental para a
conservação arquitectónica estuda as formas de ornamentação das fachadas através do revestimento por azulejos e por pintura de fingidos, da
arquitectura doméstica da região demarcada da Bairrada, é um estudo que se reveste de especial valor por ser pioneiro e por compilar muita
informação que dificilmente se encontra devido ao seu grau de dispersão. Cota: 738 SAN
4. Bordado de Crivo : S. Miguel da Carreira – Barcelos (Oferta do Município de Barcelos). Nesta obra, o leitor encontrará informação
geral sobre o Bordado de Crivo de S. Miguel da Carreira – Barcelos, as suas raízes históricas, presente e futuro. Insere‐se na aposta estratégica
da Câmara de Barcelos na potenciação turística das tradições do concelho e da certificação do Bordado de Crivo de Barcelos. Cota: 746 BOR

5. Resultados de Aprendizagem : Reflexões e Desafios (abordagens nacionais e internacionais) (Oferta ANQEP). Esta
publicação aborda diferentes perspetivas sobre os resultados de aprendizagem relatados por diversos especialistas nacionais e internacionais,
que de uma forma mais conceptual ou aplicada refletem sobre este tema. Cota: 37 RES

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS
INDICADORES DE DESEMPENHO CRC – março 2016
Clientes: 42
Atendimento geral: 50
Consultas no local: 40
Utilizadores – empréstimos internos: 16
Empréstimos Domiciliários: 78
Devoluções: 54
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