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Abriu a 1 de Outubro a Biblioteca do Campus da Penha da Universidade do Algarve. A nova biblioteca, que congrega os fundos bibliográficos das bibliotecas da
Escola Superior de Educação e Comunicação, da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e do Instituto Superior de Engenharia, localiza-se junto ao Complexo Pedagógico.
Tem um horário alargado de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 22h00 e aos sábados, das
9h00 às 13h00.
Convida-se toda a Comunidade Algarvia a conhecer este novo equipamento e a
usufruir dos serviços que disponibiliza.
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EM FOCO - distrito de Faro
 “Bookcrossing” na Biblioteca de Tavira

comemorativo assenta na visita de autores aos vários
Agrupamentos de Escola do Concelho, ao longo de 28
sessões, de 7 a 30 de Outubro.
Para saber mais aceda a: http://
talivrenmonte.blogspot.com/.
 “Oficina de Poesia” na Biblioteca de Silves

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos de Tavira, em
colaboração com o Clube de Leitura da Biblioteca, fez no
passado dia 31 de Julho o lançamento do
“Bookcrossing”. Este projecto de incentivo à leitura e à
criação de uma comunidade em torno da prática da troca de livros, pretende criar um ponto de troca de livros.
No site http://www.bookcrossing.com é possível encontrar e/ou deixar um livro que será encontrado por outro
leitor.
 Inauguração da Biblioteca de Vila Real de Sto.
António
No passado dia 15 de Setembro foi inaugurada a Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António, que recebeu o nome de António Vicente Campinas, poeta e prosador algarvio. O destaque para esta biblioteca vai para
o serviço de impressão em Braille, facilitando desta forma a leitura aos utilizadores invisuais. Também já é
possível aceder ao catálogo informatizado da Biblioteca
e consultar os periódicos disponíveis no local.
Notícia em: http://www.cm-vrsa.pt/

A Oficina de Poesia, a decorrer de 12 a 16 de Outubro
na Biblioteca Municipal de Silves, é um curso livre da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, criado
pela Prof. ª Doutora Graça Capinha, no ano lectivo de
1996-1997, e integra o Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra. (…) Os poetas da “Oficina de
Poesia” provêem das mais diversas áreas de conhecimento: das letras à física, passando pela medicina,
sociologia, filosofia, ciências da educação, direito…
A “Oficina de Poesia” propõe um workshop baseado em
exercícios de escrita criativa, como o exercício de catch,
ou o exercício de derivação. O objectivo é criar poemas,
através do jogo, da desconstrução/reconstrução de
palavras, num processo sempre incompleto de re-descriação poética que permitirá inaugurar novas visões do
mundo.
 Ciclo de Palestras de Outono da BAD Sul
De Outubro a Dezembro de 2009 decorrerá o Ciclo de
Palestras de Outono da BAD Sul, cujo tema é “Fontes
Documentais e Preservação da Memória Cultural”. Esta
iniciativa da BAD Sul tem por objectivos a divulgação da
BAD Sul e das Ciências Documentais junto do público
em geral.

 “Comunicação Visual” no Arquivo de Loulé
Numa iniciativa da ASMAL (Associação de Saúde Mental
do Algarve), com a colaboração da Câmara Municipal de
Loulé, irá realizar-se uma formação de "Comunicação
Visual", no Arquivo Municipal, nos dias 7, 14, 23, 27 e
30. Esta iniciativa destina-se a formandos do Curso EFA
- Animação Sociocultural, alunos do ensino secundário
integrados no Programa Juventude/Cinema/Escola da
Direcção Regional de Educação e ao público em geral.
Programa das sessões:
Para saber mais aceda a: http://www.cm-loule.pt/
Inscrições: telf 289400804 | arquivo.municipal@cm-loule.pt.

 Biblioteca de Albufeira homenageia Lídia Jorge
A Câmara Municipal de Albufeira vai realizar uma cerimónia de homenagem a Lídia
Jorge, no próximo dia 7 de Outubro, pelas
18h00, na Biblioteca Municipal, que irá
receber o nome da escritora algarvia. A
sua última obra, “Contrato Sentimental”,
será apresentada durante a cerimónia.
Para saber mais aceda a: http://www.cm-albufeira.pt
 Mês Internacional das Bibliotecas Escolares em
Olhão
Em articulação com as bibliotecas escolares do concelho, o S.A.B.E. (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) da Biblioteca Municipal de Olhão preparou um plano
de comemorações do mês de reconhecimento internacional do papel das bibliotecas escolares. Este plano
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31 de Outubro (15h00) - “O Centro de Documentação
sobre o Algarve, da Fundação Manuel Viegas Guerreiro e
a sua importância para a Região”, no auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença, no concelho de Loulé, pelo Dr. Luís Guerreiro.
14 de Novembro (16h00) - “O Arquivo da Misericórdia
de Tavira”, no auditório da Biblioteca Municipal Álvaro
de Campos, em Tavira, pelo Prof. Doutor Luís Filipe Oliveira.
19 de Dezembro - “Arquitecturas vernaculares de Portugal e Marrocos”, na Biblioteca Municipal de Silves,
pelo Arquitecto José Alberto Alegria.
 Professora Bibliotecária Premiada
A International Association of School Librarianship principal associação internacional no âmbito das bibliotecas escolares, distinguiu este ano, uma portuguesa,
Maria José Vitorino, com o prémio IASL SCHOOL
LIBRARIANSHIP 2009. Esta professora e bibliotecária,
trabalha com o Programa RBE desde o seu lançamento,
em 1996. O trabalho que vem desenvolvendo em favor
das bibliotecas escolares, de mérito reconhecido por
todos os que a estas estão ligados é, assim, também,
alvo de uma justa valorização internacional, que muito
congratula a Rede de Bibliotecas Escolares e a BAD.
Para saber mais aceda a:
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/621.html
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EM FOCO - no País
 10º Congresso BAD - novos prazos de entrega
de propostas de comunicações
O período para a apresentação de propostas de comunicações, posters e painéis foi alargado pela Comissão
Organizadora do Congresso, até ao próximo dia 19 de
Outubro.
Para saber mais aceda: http://www.apbad.pt/
 Scriptorium Medieval na DGARQ
Para quem quer conhecer como funcionava um Scriptorium Medieval, pode assistir à apresentação desta iniciativa da Direcção-Geral de Arquivos, no próximo dia 7 de
Outubro, pelas 17h00, no edifício da Torre do Tombo,
pela Professora Doutora Maria José Azevedo Santos,
Directora do Arquivo da Universidade de Coimbra. Esta
apresentação pretende dar a conhecer o mobiliário, os
instrumentos e os materiais indispensáveis às tarefas de
preparação dos suportes, das tintas, da escrita, da iluminura, da encadernação, indispensáveis para a produção de códices e de outros documentos medievais.
Notícia em: http://www.dgarq.gov.pt/

• Arquivo Municipal de Loulé
Outubro
7, 14, 23, 27 e 30
Formação "Comunicação Visual".
24 (15h00)
Conferência "O Mistério dos Documentos no Cinema",
por Graça Lobo, responsável do Cineclube de Faro.
Telefone 289400804 | arquivo.municipal@cm-loule.pt

• Arquivo Municipal de Tavira
Outubro
Divulgação do Documento do Mês: “O Centro Democrático Republicano”, em http://www.cm-tavira.pt/

• Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António
Outubro
Até 30
Exposição “Black Mountain”, de Paulo Brighenti, no
âmbito do projecto “VRSA.XXI”.
Telf. 281 510 260 | arquivomunicipal@cm-vrsa.pt

• Biblioteca Municipal de Albufeira
Outubro
7 (18h00)
Cerimónia de Homenagem à escritora Lídia Jorge cerimónia de atribuição do nome Lídia Jorge à Biblioteca Municipal de Albufeira, seguida da apresentação da
sua obra mais recente “Contrato Sentimental”.
17 (16h00)
Lançamento da obra “Território e Turismo no Algarve”,
da autoria de Sérgio Palma Brito.
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Telefone 289 599 700 | http://www.cm-albufeira.pt/

• Biblioteca Municipal de Faro
Outubro
6 a 10
Semana Mundial do Aleitamento Materno: “Aleitamento
Materno: resposta vital nas emergências”:
9 (10h00-13h00): Cantinho da Amamentação
9 (18h00): “A importância da amamentação”, pela
Enf.ª Carla Moreno de Oliveira
10 (16h00): “Amamentação em situações de emergência”, pela Dr.ª Cristina Gouveia.
Público-alvo: grávidas, mães, pais, educadores, profissionais de saúde.
Org.: Hospital de Faro EPE / ARS Algarve IP / BMF
8 (18h00)
Apresentação do livro “O Cristianismo - Génese da
Democracia Moderna”, do Pe. Rufino Silva, com a presença da Dr.ª Ana Mª Pimenta e da Prof.ª Marta Rijo.
8 (21h00)
Clube Leitura da BMF - discussão da obra “O Último
Cabalista de Lisboa”, de Richard Zimler.

NOTÍCIAS

31 (15h30)

“Virar a Página” – Clube de Leitura temático da Biblioteca.

8 (10h00)
Biblioteca sobre Rodas – Projecto “Caminet”: a Biblioteca vai às escolas do 1.º ciclo do meio rural.
Público-alvo: 1 turma (1º ao 4º ano).
Inscrições prévias.
9 e 23 (18h00)
Ler a Brincar - Clube de leitura para pais e filhos.
Público-alvo: 1.º e 2.º ano do ensino básico, acompanhadas por um adulto.
Inscrições prévias e limitadas (10).
12 a 17
Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental: “Do
Jardim à Biblioteca…passando por outros lugares”,
exposição de fotografias dos utentes da ASMAL e
Seminário “Entre Etapas: a reabilitação na saúde mental”.

Org.: ASMAL / BMF
19 a 31
Exposição “O Tempo parou…Eles continuam a
sonhar…”, exposição de fotografia da Guiné-Bissau, de
Paulo Alexandre Coelho.
Org.: AMI / BMF
21 (10h00 e 14h00)
“Poesia aos Pedaços” - ler e ouvir poesia, brincar com
as palavras, com os sons e ritmos, construir e
“desconstruir” poemas.
Público-alvo: 2º e 3º ciclo e secundário.
Org.: Serviço Educativo da Biblioteca.
Inscrições prévias.

Delegação Regional do Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
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22 (18h30)
Ciclo de Palestras «Medicinas e Terapias Alternativas
para uma Vida Equilibrada e Saudável»: “Feng Shui
para harmonizar os espaços onde vivemos e onde trabalhamos”.
Org.: Centro Tibetano / BMF.
28 (18h00)
Estórias ao Colo - leitura para pais e bebés.
Público-alvo: crianças do 9 meses aos 3 anos, acompanhadas por um adulto.
Inscrições prévias e limitadas (8).
31 (16h00)
Sábados em Família: “DeRose Culture – Yoga para
miúdos e graúdos”, realizado por “Método deRose –
Espaço Faro”.
Público-alvo: pais e filhos (dos 5 aos 10 anos).
Inscrições prévias.
Marcações: 289897514| Tel.: 289897500 |
db.dcp@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt

venção Cultural Casa dos Afectos apresenta manifestos
poéticos do século XX de Almada Negreiros, José
Régio, Natália Correia, Ary dos Santos, António
Gedeão, Jorge de Sena e Assis Pacheco.
28 e 29
Evento performativo e musical “Camões é um Poeta
Rap”, desenvolvido pela Arte Pública – Artes Performativas de Beja e interpretado por Gisela Cañamero.
Local: Escola Secª de Loulé/Escola Secª de Quarteira.
Apoio: Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas
29 (21h00)
Acção Informativa “A Depressão – Um Outro Olhar”,
proferida pelo neurologista e psiquiatra Dr. Gil João.
Org: Biblioteca Municipal de Loulé e Divisão de Acção
Social, Saúde e Família
30 (21h30)
Estórias em Família - pretende-se reunir as famílias em
torno de várias histórias.
Telefone: 289 400 850 | biblioteca@cm-loule.pt

• Biblioteca Municipal de Loulé
Outubro
Até 31
Exposição “Os mais belos livros alemães de 2007” com os livros premiados num dos mais conceituados
prémios alemães para designers editoriais, designers
gráficos e tipógrafos. Composta por cerca de 60 livros
e 6 cartazes de alguns dos livros premiados.
Org.: BM de Loulé e Goethe-Institut de Lisboa.
9, 16, 23 e 30 (16h00)
Tardes de Cinema – Ciclo “Pedro Almodóvar”:
Dia
Dia
Dia
Dia

09:
16:
23:
30:

“Tudo sobre a minha mãe”.
“Negros hábitos”.
“Má educação”.
“Voltar”.

6 e 20 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Quarteira.
Local: Auditório da Centro Autárquico de Quarteira.
Inscrição prévia.
7 (19h30)
Clube de Leitura em Língua Alemã - no âmbito deste
projecto serão lidos e discutidos grandes autores da
literatura portuguesa, traduzidos para a língua alemã.
8 e 22 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Loulé.
16 (21h30)
Conferência “Sexualidade e Ciclo de Vida”, pela Dra.
Aida Rita.
20 (18h30)
Ciclo de Palestras e Workshops “Vida Equilibrada –
Vida Saudável”: Temática 2 – "Vidas Passadas – Problemas Presentes", por Pedro Cebola.
23 (21h30)
Recital de Poesia “Manifestos” - a Associação de Inter-

4

• Biblioteca Municipal de Olhão
Outubro
3ªs e 5ªs (10h30)
Hora do conto: “Contos de miúdos e graúdos!”.
Público-alvo: pré-escolar.
Inscrição prévia.
7 a 30
Bibliotecas do Concelho comemoram o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares:
7 e 8 (6 sessões) – Carlos Campos, naEB1
12, 13 e 14 (7 sessões) – Inês Botelho ((EB2,3 e Ensino Sec.)
23 a 30 (12 sessões) – Rita Sobral (pré-escolar)
29 e 30 (3 sessões) – Álvaro Magalhães (EB2,3)

Horários em: http://talivrenmonte.blogspot.com/.
8 (21h30)
“Páginas trico(n)tadas” – ciclo de encontros com escritores, com Lídia Jorge.
9 (16h00-19h00 e 20h00-23h00)
10 (9h00-12h30 e 14h00-17h30)
“Não se nasce leitor: a literatura para a infância” –
Acção de formação no âmbito da promoção do livro e
da leitura, pelo Professor Rui Marques Veloso.
Público-alvo: educadores de infância, professores do
1º. e 2º. ciclos, bibliotecários, animadores, pais e
público em geral.
Apoio:Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas.
Inscrições gratuitas e até 06 de Outubro. Maxº 30 participantes.
Até 15
Exposição “Histórias do senhor Valéry”, de Rachel
Caiano.
16 (21h30)
Apresentação
do
CD
“Mediterranic Ensemble”.

“Libéracion

Music”,

de
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17 (10h30 e 11h30)
Música de pais para filhos, com Paulo Girão – flauta
transversal.
Público-alvo: crianças até aos 24 meses.
Inscrição prévia.
17 de Outubro a 17 de Novembro
Exposição “Things get damaged, things get broken” de
Paulo Guerreiro.
28 (21h30)
“Émile Reynaud e a invenção do cinema de animação”
- conferência por Marina Estela Graça, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial do Cinema de Animação.
31 (21h30)
“Os animais das nossas vidas” – actividades dinamizadas pelo Zoomarine.
Público-alvo: 1º e 2º ciclos.
Telef: 289700103 | http://www.cm-olhao.pt

• Biblioteca Municipal de Silves
Outubro
9 e 10
Acção de formação “Literatura e leitura ao alcance da
mão”, com Maria do Sameiro Pedro, no âmbito do Mês
Internacional das Bibliotecas Escolares.
Mais informação na pág. 6.
12 a 16
Workshop de escrita criativa (poesia) e leitura de poemas, pela Oficina de Poesia, do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, no âmbito do Mês
Internacional das Bibliotecas Escolares).
Público-alvo: 3.º ciclo e ensino secundário.
Inscrição prévia (máxº 20/25 alunos por sessão).
Duração das sessões: 1h 45m.
12 (18h00h)
Clube de leitura para bebés (arranque do projecto), no
âmbito da rubrica “Leitura com mimos”.
14 (15h30)
Clube de leitura para jovens “Leio, e depois?”. Conversas à volta do livro “Estórias abensonhadas”, de Mia
Couto, com a coordenação de Paulo Pires.
16 (15h00 e 21h00)
Espectáculo “Às escuras, o amor”, pela Associação
Andante, no âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares.
Público-alvo: ensino secundário e público em geral.
Inscrição prévia (máxº de 3 turmas/80 alunos).
17 (16h30)
Apresentação do livro “Da vinha ao vinho”, de Nana
Sousa Dias e inauguração da respectiva exposição
fotográfica (até 7 de Novembro), com concerto de
música tradicional, pelo projecto “Cante Andarilho” e
recital literário “Tentações de Baco” (pelos técnicos da
Biblioteca).
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19 a 24
“Scriptorium móvel”, por João Lizardo
Público-alvo: alunos do 1.º ciclo.
Inscrição prévia.
22 (21h00)
Ciclo de cinema “Actual”: tema “Privacidade e privacidade; os media e o reality show”
Filme: “A vida em directo”, com comentador convidado
Coordenação do ciclo: Paulo Pires.
24 (16h00)
“Conversas à volta do vinho”, com os Professores Luís
Filipe Oliveira e João Pedro Bernardes (Universidade do
Algarve). Apresentação do livro “A vinha e o vinho no
Algarve”. Prova de vinhos (com colaboração das associações/cooperativas do concelho de Silves).
29 (18h00)
Palestra “Feng Shui – para harmonizar os espaços
onde vivemos e onde trabalhamos”, por Pedro Cebola
(em parceria com o Espaço Himalaias, de Faro).
29 (21h00)
Clube de leitura de adultos: ciclo “Os novos imaginadores da Palavra”, com o escritor António Manuel Venda.
Obra: “Os Sonhos e outras Perigosas Embirrações”.
Coordenação do ciclo: Paulo Pires.
30 (17h00)
“Estórias do Serafim” – histórias para jovens com Jorge Serafim, no âmbito do clube de leitura para jovens
“Leio, e depois?”.
Coordenação do clube: Paulo Pires.
30 (21h00)
“Poesia, contos e letras de música” – espectáculo de
poesia, música e contos com Serafim, Maria Lua, Rita
Moriés e Paulo Pires.
31 (16h00)
“Que Estórias te vou contar?” – contos para pais e
filhos, com Jorge Serafim, no âmbito da rubrica “Aqui
há Sábado!”
31 (16h00)
Apresentação do livro “Poesias deste tempo”, de
Manuel Inocêncio da Costa, com apresentação pelo
Prof. Doutor Teodomiro Cabrita Neto.
31 (21h00)
“Livros que mudaram o meu mundo”, com a actriz e
encenadora Gisela Cañamero (Arte Pública).
Coordenação da rubrica: Paulo Pires.
Tel.282 442 112 | biblioteca@cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Outubro
6ªs (10H00-14H00)
“Zás…o que o livro nos traz…personagens animadas” dinamização de actividades lúdico-pedagógicas, centradas no livro infantil.

Delegação Regional do Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
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Público-alvo: dos 7 aos 13 anos.
Duração: 60min.
Sábados (15h30)
“Baú das letras – um baú…histórias para partilhar…” actividade que privilegia a leitura inesperada, descontraída, partilhada, envolvendo pequenos e grandes leitores, convidando à participação de pais e outros familiares ou amigos a lerem e escutarem histórias.
Público-alvo: grupos com interesse na actividade.
7 Outubro até 2 de Dezembro (18h00)
“Encontros com a Universidade” - novo ciclo de conferências, dedicado à temática do livro: história, composição material e artística, importância patrimonial, cultural e simbólica.
Outubro:
7 - “Da pré-história do livro ao livro digital”, por Pedro Ferre.
21 - “Fascínios do livro antigo”, por Isabel Dias.

23 (18h30)
“Vida saudável e equilibrada” - colaboração do Espaço
Himalaias, ciclo de palestras e oficinas , onde serão
abordadas, até Junho de 2010, cinco temáticas: “Fengshui”, “Reiki”, “Vidas passadas – problemas actuais”,
“Cristais e aromaterapia” e “Técnicas de relaxamento”.
30 (11h00)
Conferência “A História de Tavira”, por Peter Kingdon
Booker.
31 (15h00-18h00)
Workshop “Feng Shui para harmonizar os espaços
onde vivemos e onde trabalhamos”, com Pedro Cebola
Público-alvo: idade superior a 16 anos.
Inscrição prévia.
Tel.: 281 320 576 | biblioteca@cm-tavira.pt

• Biblioteca Municipal de Vila Real de Sº António
Outubro
24 (14h00)
Oficina de Dança Criativa para Pais e Filhos – “Uma
Dança de Brincar” pela Companhia Corpodehoje.
29 (10h30 e 14h30)
Teatro Marionetas – Os Grandes Livros Animados com
o Mestre Filipe.
biblioteca@cm-vrsa.pt | www.bmvrsa.blogspot.com

• Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE/UAlg)
O CDE da UAlg realiza semanalmente A Europa na
RUA, programa em colaboração com a Rádio Universitária do Algarve (RUA FM 102.7).
Horário: 10h15; 13h15: 17h15
Datas das Emissões:
Outubro:
9, 16, 23 e 30

FORMAÇÃO em Silves
“Literatura e leitura ao alcance da mão”
Dias: 9 e 10 de Outubro de 2009
Concepção e realização: Mª do Sameiro Pedro
(Instituto Politécnico de Beja).
Público-alvo: Animadores de leitura; animadores
sócio-culturais; bibliotecários; educadores de infância;
professores dos 1º, 2º e 3º ciclos; técnicos de biblioteca.
Informações: Biblioteca Municipal de Silves, Tel.282
442 112, e-mail biblioteca@cm-silves.pt.

FORMAÇÃO BAD SUL 2009
OUTUBRO
Catalogação de Periódicos
Dias: adiada para 11 e 12 de Março de 2010 (Faro)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia do IPB).
Nº de horas: 14
Preços: Associados: 120€ | Não Associados: 180€
A promoção da leitura na formação de leitores: os
clubes de leitura
Dias: 29 e 30 de Outubro (Faro)
Formadora: Rita Moreira (Bibliotecária da Biblioteca
Municipal de Loulé)
Nº de Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não associados: 180€
NOVEMBRO
Promover o livro e a leitura junto de públicos adolescentes
Dia: 6 de Novembro (Faro)
Formadora: Andreia Brites (formadora e animadora da
leitura)
Nº de Horas: 7
Preço: Associados: 60€ | Não Associados: 90€
Bibliotecas escolares e promoção da literacia da
informação (IL, ALFIN) em contextos Web 2.0
Dias: 7 e 21 de Novembro (Faro)
Formadora: Ana Maria Belo (Profª do 1º Ciclo do Ensino Básico, aposentada, elemento da Coordenação do
Projecto THECA) e Maria José Vitorino (Profª do 2º Ciclo
do Ensino Básico. Bibliotecária e elemento de Coordenação do Projecto THECA).
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
Para mais esclarecimentos contactar:
Maria João Barradas
E-mail: badsul@apbad.pt | E-mail: mjbarra@ualg.pt
Telm. 913246932 | Telf. 289 800100-ext.6317

Telef.: 289 800906 | Fax: 289 819025 | cde@ualg.pt
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