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DESTAQUE
 Projectos anuais de continuidade da Biblioteca Municipal de Beja
O Programa de actividades do Serviço de Mediação Leitora da Biblioteca Municipal
de Beja, para 2010, destinado a crianças, jovens, pais e professores, apresenta
três novidades:
- "Rodas de Colo" - um projecto piloto de apoio à maternidade e à família, dirigido
a puérperas e bebés até um ano de idade. Trata-se de uma nova linha de trabalho
no mundo das bibliotecas com o propósito maior de contribuir para o reforço dos
vínculos parentais.
- "Na morada do Tempo" - projecto através do qual as crianças são convidadas a
fazer uma viagem por um bosque onde vão encontrar diferentes árvores como
metáforas do "Nascer" até ao "Nós". Enquanto a árvore dos "Ecos" simboliza a
memória, a identidade, a árvore dos "Sonhos" representa o ciclo do crescimento,
a partir da qual e depois de passar por outras etapas, se chega às árvores da
"Palavra" e dos "Nós", enquanto elementos de relação com os outros.
- "Diz o Roto ao Nú: Porque não Lês Tu?" e
"Maldita Poesia", são duas das novidades
apresentadas através da criação de itinerários
de leituras com recurso à narração oral e à
leitura em voz alta, destinado às crianças e
adolescentes do 2º e 3º ciclos.
Para além destas novidades, a Biblioteca dá
continuidade a vários projectos, como o
"Clube dos Papa Livros", "Livros Andarilhos",
entre outros.
Mais informações em: http://www.cm-beja.pt
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EM FOCO - Distrito de Faro
 II Jornadas de Arquivos do Arquivo Histórico de
Albufeira
O Arquivo Histórico de Albufeira organiza as II Jornadas
de Arquivos, subordinadas ao tema “A perspectivar o
futuro”, nos dias 8 e 9 de Junho de 2010. No primeiro
dia
decorrerão
dois
painéis
sobre
os
temas
“Modernização administrativa e gestão da qualidade” e
“Preservação do património fotográfico”. O segundo dia
é dedicado ao workshop sobre "Descrição Documental",
contando ainda com uma exposição de fotografias do
Arquivo.
Mais informações em: http://www.cm-albufeira.pt

educativas e socioculturais do concelho.
A criação de um clube de leitura em voz alta sénior é o
grande objectivo do projecto que contará ainda com
encontros com escritores, contadores de histórias e formadores e muitas mais surpresas.
Datas:
- 9 (15h00): no Centro Social da Quinta do Brejo
- A.C.A.S.O.;
- 19 (18h00): na Biblioteca Municipal de Olhão;
- 20 (10h30): na Rádio Clube Atlântico (programa Lado a Lado)
- 21 (15h00): na Casa do Povo de Olhão;
- 23 (21h00): no Cineclube de Olhão;
- 25 (18h00): na Sociedade Recreativa Olhanense;
- 28 (14h00): com o Elos Clube de Olhão (no rest. O Franguinho)
Mais informações em: 289700430; spereira@cmolhaopt

EM FOCO - Distrito de Beja
EM FOCO - no País

 Blogue da Biblioteca Municipal de Almodôvar

 Endereços online do 10º Congresso BAD (7 a 9
de Abril)
Para quem quiser acompanhar as últimas notícias, os
testemunhos de profissionais da área sobre como foi o
seu primeiro Congresso ou outras novidades, deixamos
aqui os seguintes endereços do Congresso:

A Biblioteca Municipal de Almodôvar tem um blogue
direccionado para o sector de adultos, onde divulga
informações sobre a biblioteca, os novos livros, as
novas actividades e tudo o que tem para oferecer ao
público.
http://biblioleitura-almodovar.blogspot.com/

 Bedeteca de Beja
A Bedeteca de Beja é um equipamento municipal essencialmente vocacionado para a divulgação da banda
desenhada (embora contemple áreas com as quais a
banda desenhada estabelece grande afinidade, como a
ilustração, o cartoon e o cinema de animação). Constituída por várias centenas de álbuns de banda desenhada, revistas e fanzines, está organizada por áreas temáticas. Possui também algum acervo nas áreas do cinema
de animação, da ilustração e do cartoon. Destacamos o
arquivo de originais, maioritariamente composto por
obras de autores do Sul do país, no âmbito da banda
desenhada, da ilustração e do cartoon.
Mais informações em: http://www.cm-beja.pt


Projecto “Entre (a)voz e as Palavras”

na

Biblioteca Municipal de Olhão
No âmbito de uma candidatura ao “Concurso de Apoio a
Projectos de Promoção da Leitura em Bibliotecas Públicas” – 2009, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, a Biblioteca Municipal de Olhão foi uma das 18
bibliotecas contempladas.
Através deste apoio financeiro, o projecto designado
“Entre (a)voz e as palavras”, com duração de 2 anos,
destinado a adultos com idade superior a 55 anos,
abrangerá também as diversas faixas etárias da população e estenderá o seu raio de acção a várias instituições
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http://twitter.com/10bad
http://www.youtube.com/congressobad
http://www.facebook.com/pages/?id=200280148267#/pages/
Semana-Aberta-da-Ciencia-e-Tecnologia-da-Universidade-deAveiro/200280148267
http://www.congressobad.net/blog

 Novo serviço da Biblioteca BAD
A Biblioteca da BAD tem um novo serviço designado por
“Ofertas da Biblioteca”. Com este serviço, passarão a
ser disponibilizados gratuitamente livros, revistas e CDROM que, por não se inserirem no âmbito da política de
aquisições da Biblioteca, não deverão integrar o respectivo fundo documental. O serviço “Ofertas da Biblioteca”
ocorrerá todas as primeiras terças-feiras de cada mês
nas instalações da Biblioteca da BAD e dentro do seu
horário de abertura (13h00-19h00). A inauguração deste serviço terá lugar na próxima terça-feira, dia 2 de
Fevereiro de 2010. A Biblioteca não procede a reservas
nem se responsabiliza pelo transporte dos títulos oferecidos.
Mais informações em: www.apbad.pt

NOTÍCIAS
• Arquivo Municipal de Loulé
Fevereiro
13 (15h00)
Conferência “A Biblioteca e a Promoção da Leitura para
quê?”, coordenação do Doutor João Lopes.
22 a 28
Exposição “A 1ª República 1910-1926.”
http://www.cm-loule.pt/index.php?
option=com_agenda&id=4290
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• Arquivo Municipal de Tavira
Janeiro
Documento do Mês: “O roubo da
burra preta”
Carta do Regedor de Santa Catarina
de 20 de Janeiro de 1910, dirigida
ao Administrador do Concelho de
Tavira. Fundo: Administração do
Concelho de Tavira.
Em http://www.cm-tavira.pt/

• Biblioteca Municipal de Faro
Fevereiro
2 a 25
“Cozinheira de Livros” - Exposição das ilustrações e
elementos que integraram a obra literária para a infância, da autoria de Margarida Botelho.
3, 12 e 19 (10h00 e 14h00)
“Poesia aos Pedaços”.
Público-alvo: 2º e 3º ciclo e secundário.
Inscrições prévias.
Organização: serviço educativo da Biblioteca.
11 (14h00-12h00 e 15h00-19h00)
Acção de formação “Aprender com as Histórias - primeiros passos para a Interculturalidade”. Concepção e
realização: Dr.ª Joana Silva (Formadora do ACIDI –
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural).
Público-alvo: alunos do 2.º ciclo (10h00-12h00); professores, educadores e mediadores.
Organização: ACIDI / CMF
20 (16h00)
Lançamento da última edição dos “Anais do Município
de Faro”, 2005/2008
Entrada livre
24 (17h30)
Ciclo de conferências - Conversas sobre a Infância
“Leitura: Modelos e Estratégias de Intervenção”,
pela Prof.ª Andreia Pacheco (UAlg)
Público-alvo: pais, professores, educadores e público
em geral
Inscrições prévias.
Confere-se certificado de participação.
25 (18h30)
Ciclo de palestras “Medicinas e Terapias Alternativas
para uma Vida Equilibrada e Saudável”:
“Técnicas Orientais de Cura para uma Melhor Qualidade de Vida”
Organização: Centro Tibetano de Faro / CMF
25 (14h30)
26 (10h00 e 14h30)
Ateliê de Promoção da Leitura “As Cozinheiras de
Livros”, a cargo da escritora Margarida Botelho
Público-alvo: jardins de infância e 1.º ciclo
Inscrições prévias.
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26 (18h00)
Conferências “A Hora dos Clássicos” - Ciclo Literário:
«Alexandre Herculano», pela Prof.ª Doutora Isabel Dias
Público-alvo: público em geral
Organização: UAlg / FCHS / CMF
Confere-se certificado de participação.
27 (16h00 e 17h00)
Sábados em Família: “Crescer com a Música” - sessões
de Música para Pais e Filhos
Público-alvo: pais e filhos (16h00 - crianças dos 3 aos
36 meses; 17h00 - crianças dos 3 aos 5 anos).
Concepção e realização: Foco Musical
Inscrições prévias.
Marcações: 289897514
Telf.: 289897500 | db.dcp@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Lagoa
Fevereiro
9 a 28
“Poema de Cores” – exposição de pintura de Anne
Caroline
Telf: 282380436 | http://www.bmlagoa.com

• Biblioteca Municipal de Loulé
Fevereiro
O nosso melhor leitor
A Biblioteca Municipal de Loulé vai premiar o melhor
leitor do mês.
6 (14h30-17h30)
Ciclo de Palestras e Workshops “Vida Equilibrada –
Vida Saudável”
Temática 3 – "Reiki – A Energia Universal da Cura" –
por Elisabete Maria
Organização: Biblioteca Municipal de Loulé e Espaço
Himalaias
Inscrições previas.
Telf: 289400850 | biblioteca@cm-loule.pt

• Biblioteca Municipal de Odemira
Fevereiro
6 (15h00)
Workshop sobre Reiki, orientado pelo Mestre Vítor
Valente.
http://www.cm-odemira.pt/

• Biblioteca Municipal de Olhão
Fevereiro
2ªs a 5ªs
Hora do conto – “Contos enamorados! …”
2ªs - 14:30 - 1º. 2º e 3º. ciclos
3ªs - 10:30 – pré-escolar
4ªs – 10:30 - pré-escolar / 14:30 - 1º. 2º e 3º. Ciclos
5ªs – 10:30 - 1º. 2º e 3º. Ciclos. / 14:30 - pré-escolar
Público-alvo: pré-escolar ao 3º ciclo
Inscrição prévia
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6 (17h00)
Apresentação da obra “O Sul dos meus sonhos”, de
Teresa Rita Lopes, apresentação: Rogério Silva.
9 (21h30)
“Pais vs filhos: problemas, desafios e seu futuro no
campo da saúde mental”, por Daniel Sampaio, no
âmbito do ciclo de conversas informais “Mitos e Realidades”.
8 e 9 (11h00)
“Diferentes profissões, a mesma Biblioteca” - visita
guiada pela biblioteca municipal aos diferentes grupos
profissionais do concelho
Público-alvo: Cooperativa Formosa de Olhão
12 (15h30)
“A Biblioteca vai às Freguesias” - apresentação pública
da biblioteca
Local: Junta de Freguesia de Quelfes

• Biblioteca Municipal de Silves
Fevereiro
2ªs (18h00)
Leitura com mimos - estórias, rimas e canções para
encantar e envolver pais e bebés.
Público-alvo: pais e bebés até aos 3.
4ªs (15h30)
Cinem’arte - inesquecíveis tardes de cinema.
6ªs (18h00)
Leio para ti - o melhor da literatura para a infância.
Público-alvo: a partir dos 4.
Sábado (16h00)
Aqui há Sábado! - estórias, oficinas, espectáculos e
muitas surpresas…
6, 13, 20 e 27 (16h00)
Oficinas para pais e filhos na rubrica “Aqui há Sábado”

19 (10h30)
Hora do conto - A Ecoteca vai à Biblioteca: “Era uma
vez …verde!”
Público-alvo: pré-escolar e/ou 1º. 2º e 3º. ciclos
Inscrição prévia

8, 15 e 22 (18h00)
Comunidade de leitores para pais e bebés

20 (16h00)
Hora do conto – “Contos enamorados! …”
Público-alvo: pré-escolar
Inscrição prévia

20 (16h00)
Festa de apresentação do livro “Sentimentos”, de
Arminda Xavier. Apresentação a cargo de Ana Reis e
participação especial de: Rancho Folclórico da Ladeira
do Vau e dos fadistas amadores Raúl Duarte, Dino da
Conceição, Sara Raquel e Rita Ribeiro (presença dos
fadistas ainda a confirmar)

27 (16h00-17h30)
Ateliê “Do outro lado do espelho”: “Olho para ti, espelho. E imagino …”, por Nelda Magalhães
Público-alvo: 1º. e 2º. ciclos
Telf: 289700430
http://www.cm-olhao.pt

• Biblioteca Municipal de Serpa
Fevereiro
Até 27 de Março
Exposição de ilustrações “Teresa Lima no País das
Maravilhas”. A exposição exibe o trabalho de quase 15
anos de actividade e de outras tantas publicações, com
as quais Teresa Lima tem encantado e continuará a
encantar leitores de todas as idades e foi produzida no
âmbito do “Farol de Sonhos 09 – 2º Encontro sobre o
Livro e o Imaginário Infantil”, que decorreu na Biblioteca Municipal de Cascais em Outubro de 2009.
Colaboração com a Associação Ver P’ra Ler.
http://www.cm-serpa.pt/noticias.asp?ID=1234

6 (16h00)
Apresentação do livro “As Elites e o Poder Local em
Serpa na Transição do Antigo Regime para o Liberalismo (1790-1842)”, da autoria de Ana Cortez de Lobão.
A apresentação do livro estará a cargo do Prof. Doutor
Nuno Gonçalo Monteiro.
Tel.: 284 540 290 | biblioteca@cm-serpa.pt
www.cm-serpa.pt
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12 (21h00)
Comunidade de leitores com José Fanha

27 (16h00)
Apresentação do livro “Arca da Aliança” de Manuel Paulo, com uma componente musical, que estará a cargo do
Maestro João Miguel Cunha (viola d’arco) e de João Pedro Cunha (violino).
Telf.: 282 440 800
http://www.cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Fevereiro
2ªs (18h00)
Reuniões do Clube de Leitura.
Público-alvo: a partir dos 18 anos.
3ªs e 5ªs (10h00 e 14h00)
A Hora do Conto.
Público-alvo: dos 3 aos 6, dos 7 aos 12 e outros grupos que manifestem interesse.
Duração: 60 minutos por sessão.
6ªs (10h00 e 14h00)
“Zás… O que o livro nos traz”.
Público-alvo: dos 5 aos 12 anos.
Duração: 60 minutos por sessão.
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Sábº (15h30)
“Baú das Letras”
Público-alvo: grupos que manifestem interesse na actividade.
4ªs (10h00-11h30)
6ªs (14h00-15h30)
Vem conhecer a Biblioteca… - a Biblioteca Municipal
proporciona visitas guiadas a toda a infra-estrutura.
Inscrição prévia.
Duração: cerca de 90 min.
Público-alvo: 4º ao 12º ano; Universidades; outros
grupos que tenham interesse na área.
Telf.: 281320585/76 | biblioteca@cm-tavira.pt
Blogue do Clube de Leitura
http://clubedeleituratavira.blogspot.com/

MAIO
Serviço de Referência em bibliotecas e outras unidades documentais
Dias: 13 e 14
Formadora: Gina Rafael (Biblioteca Nacional)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
Catalogação de Periódicos
Dias: 27 e 28
Formadora: Elisete Sepanas (Inst. Politécnico de Beja)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
SETEMBRO

• 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

Metodologias de difusão e divulgação. Promover o
património cultural e “gerar” novos públicos
Dias: 23 e 24
Formador: Paulo Mariz (Arquivo Distrital de Faro)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
OUTUBRO

Datas das Emissões:
Fevereiro:
5, 12, 19 e 26

O Sistema de Gestão da Qualidade em Serviços de
Informação e Documentação
Dias: 7 e 8
Formador: João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€

Telf.: 289800906 | Fax: 289819025
cde@ualg.pt

FORMAÇÃO BAD SUL 2010

Marketing em Bibliotecas
Dias: 28 e 29
Formadora: Maria João Barradas (Universidade do
Algarve)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€

MARÇO

NOVEMBRO

Descrição Arquivística
Dias: 25 e 26
Formador: Miguel Vargas (Arquivo Distrital de Faro)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
ABRIL
A Indexação e a pesquisa e recuperação da informação
Dias: 15 e 16
Formadora: Emília Pacheco (Universidade do Algarve)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
Arquivo: orientações para a elaboração de Tabelas
de Selecção de Documentos
Dias: 29 e 30
Formadora: Isabel Dias (ERTA)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€

Introdução Arquivística à Gestão de Documentos
em formato digital e à sua preservação a longo
prazo
Dias: 11 e 12
Formadora: Miguel Vargas (Arquivo Distrital de Faro)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
Para mais esclarecimentos contactar:

Maria João Barradas
E-mail: badsul@apbad.pt | E-mail: mjbarra@ualg.pt
Telm. 913246932 | Telf. 289800100-ext.6317

Ficha Técnica
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