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SUMÁRIO
Ao longo do ano de 2018 a Brotéria – Associação Cultural e Científica, além da atividade habitual
relacionada com a revista e com a biblioteca, começou a criar condições para a mudança para o
Palácio dos Condes de Tomar. Embora exteriormente o trabalho desenvolvido pela Associação
não tenha sido diferente daquilo que a caracteriza, houve trabalho a ser desenvolvido
internamente que importa destacar.

1. REVISTA BROTÉRIA
Assumiu a direção da revista o P. António Júlio Trigueiros, ocupando o cargo que desde 2008
estava com o P. António Vaz Pinto. Esta alteração na direção da revista trouxe consigo uma
renovação dos temas e das matérias tratadas pela revista, mas também alterações importantes
em termos de forma: todos os artigos passaram a ter uma sinopse no início da revista, alterouse a estrutura gráfica e, muito importante, acrescentou-se um caderno cultural que passa a
figurar em todos os números da revista.

2. BIBLIOTECA
O grande trabalho deste ano com a biblioteca consistiu na aceleração do processo de
informatização do catálogo. Para esse efeito foi contratado temporariamente António Cardoso
Pinto, que juntamente com as duas bibliotecárias residentes da casa contribui para a catalogação
dos cerca de 50.000 títulos cuja catalogação estava ainda apenas em papel. Com esta
informatização do catálogo, crê-se que a mudança da biblioteca para São Roque será bastante
facilitada.
No que toca ao resto, a biblioteca continuou a ter o fluxo normal de leitores e de pedidos. Esperase que a mudança para São Roque traga maior interesse do público por esta biblioteca.

3. COMISSÃO INSTALADORA
Foi nomeada pelo P. José Frazão Correia, Provincial da Província Portuguesa da Companhia de
Jesus, a Comissão Instaladora do Centro Brotéria. Esta CI-CB, composta por sete elementos, tem
como missão preparar a mudança da Brotéria para o Palácio dos Condes de Tomar, assim como
desenvolver um projecto coerente para desenvolver no novo edifício para o qual a Brotéria se
mudará.
Compõem a CI-CB o P. Francisco Mota (como Presidente), o P. António Júlio Trigueiros (como
Vice-Presidente), os PP. Vasco Pinto de Magalhães, António Vaz Pinto, João Norton de Matos, Rui
Fernandes e Manuel Cardoso.
No ano de 2017, a maior parte do trabalho desenvolvido prendeu-se com a atualização dos
estatutos da Brotéria, assim como com o acompanhamento das obras do novo edifício e com a
criação de condições financeiras para assegurar a sustentabilidade futura da Associação.

