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DESTAQUE
 10º Congresso BAD - Conclusões e Recomendações
O 10º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas que decorreu em Guimarães, de 7
a 9 de Abril de 2010, teve como
lema: Políticas de Informação na
Sociedade em Rede e pretendeu
enquadrar as principais questões e
problemas que estão hoje na ordem
do dia, numa época marcada pelo
impacto de um conjunto de mudanças sociais e tecnológicas, que alteram o paradigma da comunicação, com reflexo nos serviços prestados pelas bibliotecas e
pelos arquivos, nas quais o acesso e a utilização da informação ocupam um lugar
central e decisivo.
Além do contributo de participantes estrangeiros, a iniciativa contou com cerca de
sete dezenas de comunicações e três dezenas de pósteres de profissionais nesta
área e com o profícuo debate ocorrido em sete painéis temáticos e sectoriais.
Os temas em discussão neste Congresso foram:
Informação e Sociedade: Identidade, Cidadania, Coesão Económica e Social
Políticas e enquadramento legal
Infraestruturas: Integração, Desenvolvimento, Coordenação
Conteúdos: gestão, acessibilidade, utilização
Competências: Literacia da Informação, Formação de Especialistas
O Congresso reconheceu a inexistência de uma política nacional de informação
coerente, facto do qual decorrem muitas das debilidades, atrasos e fragilidades
das instituições e iniciativas nacionais nestes domínios.
(Cont. pág. seg.)
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Da reflexão e do debate ocorrido durante o Congresso
resultaram algumas conclusões e recomendações que se
enunciam:
1. O reconhecimento da informação como recurso
estratégico para a educação, a cidadania, a coesão social e o desenvolvimento económico;
2. A necessidade premente de definição e implementação de uma política nacional de informação que,
à semelhança do que sucede na generalidade dos
países desenvolvidos, se constitua como instrumento fundamental para o progresso do país;
3. A urgência da aprovação, antecedida de consulta
a entidades e organizações representativas, de
um quadro legislativo coerente que suporte a política nacional de informação e o desenvolvimento
dos sistemas que a materializam (por exemplo,
alteração das leis de depósito legal e da legislação
existente no domínio arquivístico, aprovação de
uma Lei de Bases das Bibliotecas e de legislação
específica para os diversos tipos de bibliotecas);
4. A necessidade de reforçar o acesso à informação
através de redes nacionais e internacionais,
garantindo a disponibilização generalizada da
informação produzida com financiamento público;
5. A constatação de que as bibliotecas públicas,
escolares e académicas são importantes veículos
de acesso à informação, de promoção da literacia
de informação e podem desempenhar um papel
fundamental no âmbito das políticas de aprendizagem ao longo da vida, sendo assim de extrema
importância o investimento em programas de promoção de literacia da informação;
6. A preocupação com o desinvestimento que se está
a verificar em alguns programas e iniciativas
essenciais ao desenvolvimento da Sociedade da
Informação, como é evidente, sobretudo, na Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas, os quais exigem
medidas imediatas para contrariar esta tendência;
7. A existência de um vasto conjunto de projectos e
serviços inovadores que, embora representando
um salto qualitativo, constituem frequentemente
iniciativas avulsas e desarticuladas. A sustentabilidade e a preservação da informação a longo prazo
requerem o desenvolvimento de políticas apropriadas, a implementação de práticas e normas
sólidas, o acesso a recursos humanos e financeiros consistentes e um compromisso durável, por
parte das entidades governamentais e das organizações, sob pena de vermos desaparecer iniciativas de mérito, com tudo o que isso representa de
desperdício de recursos já investidos, perda de
informação e redução da visibilidade dos conteúdos em língua portuguesa nas redes internacionais;
8. O reforço dos sinais positivos já referidos implica
que os profissionais e as instituições interiorizem
uma cultura de mudança, que incorporem meios,
tecnologias, serviços Web emergentes e ferramentas de Web social, e que se estabeleçam políticas e incentivos que premeiem a inovação e as
boas práticas;
9. A procura da qualidade e excelência por parte dos
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serviços exige a aplicação de métodos de avaliação que facilitem, através de indicadores rigorosos, uma gestão e um planeamento estratégicos,
bem como uma atitude proactiva de defesa dos
próprios serviços de informação;
10. A necessidade de uma maior responsabilização da
liderança dos organismos públicos na forma como
gere a informação de que são produtores/
detentores, de modo a garantir a sua correcta
preservação, o tratamento e o acesso público;
11. A implementação de políticas e incentivos que
promovam a cooperação e o trabalho em rede,
com a consequente partilha de recursos;
12. A imprescindibilidade de profissionais competentes, com formação especializada, de forma a
garantir a qualidade dos serviços e a rentabilização dos investimentos realizados.
Estas conclusões e recomendações não esgotam a
necessidade de continuar a debater e aprofundar estes
temas e problemas, devendo a Associação Portuguesa
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas constituir-se como um motor de iniciativas que conduzam a
essa reflexão imprescindível e dela façam eco junto das
instâncias e organismos responsáveis pela política
nacional da informação.
Nesse sentido, recomenda-se que a BAD dê continuidade aos instrumentos da rede social criados para este
Congresso e explore as suas potencialidades de discussão, criação e partilha de experiências e de conhecimento.

EM FOCO - Distrito de Faro
 Arquivo Distrital de Faro - Pesquisas online
No site do Arquivo Distrital de Faro encontra-se disponível o acesso às pesquisas online, acessível através das
seguintes ligações:
http://adfaro.algarvedigital.pt/
http://digitarq.adfar.dgarq.gov.pt/
 Clube de Leitura em Língua Alemã em Loulé
A Biblioteca Municipal de Loulé realiza no próximo dia 5,
pelas 19h30, o Clube de Leitura em Língua Alemã. É um
projecto que tem como objectivos realizar leituras partilhadas, despertar o espírito crítico e promover a reflexão, a discussão e a troca de ideias, constituindo-se,
assim, como um espaço informal em que o Livro é a
ferramenta eleita. No âmbito deste projecto serão lidos
e discutidos grandes autores da literatura portuguesa,
traduzidos para a língua alemã. A Biblioteca Municipal,
em regime de empréstimo, faculta aos membros do Clube as obras seleccionadas.
Informações e inscrições: Telf: 289400850 | biblioteca@cmloule.pt
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 II Encontro de Bibliotecas Escolares do Algarve
A 25 de Maio irá realizar-se o II Encontro de Bibliotecas
Escolares do Algarve, subordinado ao tema “Literacias
no Séc. XXI”, em Tavira, no Hotel Vila Galé Tavira. Este
encontro é uma organização conjunta da Direcção
Regional de Educação do Algarve com a Rede de Bibliotecas Escolares (Coordenação Interconcelhia do Algarve) e com a Câmara Municipal de Tavira. A participação
é gratuita e destina-se a grupos de trabalho de bibliotecas do Algarve, professores bibliotecários, equipas de
bibliotecas escolares, técnicos de bibliotecas públicas e
universitárias, responsáveis pela gestão de escolas e
Centros de formação, parceiros RBE e PNL e interessados nas temáticas.
Programa: http://ebealgarve2010.eventbrite.com/
Inscrição (gratuita, sujeita a inscrição online e à lotação da
sala): http://ebealgarve2010.eventbrite.com/

 II Jornadas de Arquivos de Albufeira
O Município de Albufeira apresenta nos dias 8 e 9 de
Junho as II Jornadas de Arquivos, organizadas pelo
Arquivo Histórico de Albufeira, no salão nobre da Câmara Municipal e subordinadas ao tema “A perspectivar o
futuro”. Pretende-se com este evento proporcionar um
espaço de partilha, reflexão e debate de ideias e experiências, num encontro que reúne especialistas de diversas entidades e que assinala o Dia Internacional dos
Arquivos (9 de Junho).

• Arquivo Municipal de Loulé
Maio
8 (15h00)
Conferência “ O Bairro Operário de São Francisco”,
pelo Dr. João Simões
Telf: 289400804 | http://www.cm-loule.pt/

• Arquivo Municipal de Tavira
Maio
Documento do Mês: “Ecos de Abril” - Acta de 30 de
Abril de 1974, fls. 8 e 8v., Livro nº 62 de Actas da
Câmara Municipal de Tavira. Fundo: Câmara Municipal
de Tavira
Em http://www.cm-tavira.pt/.

• Arquivo Municipal de Olhão
Maio
Até 15
Exposição “Os Mercados de Olhão”
Local: Museu da Cidade
http://www.cm-olhao.pt/portal_autarquico/olhao/v_pt-PT

• Biblioteca Municipal de Faro
Maio
2ªs, 3ªs e 4ªs (18h30)
5ªs (18h30) e Sábº (16h00)
«… E com pós de perlimpimpim… A tarde chega ao
fim!!!» - Hora do conto para pais e filhos.
5ªs (18h30)
Clube dos Pais - pais e avós contam histórias.

Programa:
8 de Junho
09h30 - Recepção e entrega de documentação
10h00 - Sessão de abertura: Vereadora da Cultura da C.M.
Albufeira, Marlene Silva; Presidente da Assembleia Municipal de
Albufeira: Carlos Silva e Sousa; Direcção Regional de Cultura
do Algarve: Dália Paulo; Sub-Director da DGARQ: Francisco
Barbedo; Director do Arquivo Distrital de Faro: João Sabóia.
Painel I - Modernização administrativa e gestão da qualidade
10h45 – Apresentação e moderação: Nelson Vaquinhas (Arq.
Histórico de Albufeira)
11h00 – Manuela Pinto (Universidade do Porto)
11h30 – Carlos Guardado da Silva (Arq. Municipal de Torres
Vedras)
12h00 – Debate
12h30 - Almoço livre
Painel II - Preservação do património fotográfico
14h30 – Apresentação e moderação: Sónia Negrão (Arq. Histórico de Albufeira)
14h45 – Luís Pavão (Arq. Fotográfico Municipal de Lisboa)
15h15 – Cármen Almeida (Arq. Fotográfico Municipal de Évora)
15h45 – Pausa para café
16h15 - Debate
17h00 - Exposição de Fotografias de Rui Gregório
9 de Junho
09h30 - 13h00 Workshop "Descrição Documental", por Lucília
Runa (DGARQ)
14h00 - Apresentação do Projecto de Genealogia do Algarve,
por Nuno Campos Inácio
Entrada livre.
Inscrições nas Jornadas: sonia.negrao@cm-albufeira.pt
Inscrições no workshop: arquivo.historico@cm-albufeira.pt
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6ªs (18h00)
Hora do conto... na Bebeteca: “Estórias ao colo”.
2ªs e Sábºs (14h00-19h00)
3ªs a 6ªs (9h30-19h00)
“Tempo para brincar” - Actividades na Ecoteca.
3 a 15
Exposição de Pintura da autoria de Luís Paulo (Tru).
6 (21h00)
Clube de Leitura - discussão da obra “O Codex 632”,
de José Rodrigues dos Santos.
7 (18h00)
“Cidades Criativas – a Emergência da Criatividade
como Motor de Desenvolvimento Urbano no Discurso
Político e a Realidade”, conferência pelo Dr. Miguel
Magalhães (FCG)
Organização: UALG / Centro de Investigação em Artes
e Comunicação
8 (16h00)
Encontro com Escritores: “Faro, Retratos «à la Minuta»”, apresentação do novo livro de Lina Vedes, com
prefácio de Mário Zambujal e capa de Luís Filipe Santos.
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10 e 20 (9h00-13h30)
Projecto Condutor Sénior: “Conduzir com segurança e
com qualidade”, seminários de divulgação e actualização de conhecimentos para condutores seniores.
Público-alvo: seniores titulares de carta de condução
válida.
Inscrição gratuita. Oferta de almoço.
Organização: Associação Zona Segura.
Apoio: Câmara Municipal de Faro.
11 e 12 (9h30-12h30 e 14h00-17h00)
Workshop “O dinheiro como valor pessoal” e
“Significado espiritual da crise”, por Miriam Izabel de
Souza (psicóloga e professora).
12 e 26 (18h30)
Hora do Conto Especial: “Estórias Tradicionais”, por
Lina Vedes.
Público-alvo: pais e filhos.
13 e 27 (9h30)
Biblioteca sobre Rodas – Projecto C@minet: a Biblioteca vai às escolas do 1º ciclo do meio rural.
Nº de participantes: 1 turma (1º ao 4º ano).
Inscrição prévia.
14 (17h30)
Encontro com escritores: “Ventos do Sul”, lançamento
do livro de poesia da autoria de Inocêncio da Costa,
apresentação da obra a cargo de Teodomiro Neto e
Filomena Ferreira.
15 (16h00)
“Sábados em Família”: “O Meu
Reino Pelo Teu” – Feira do
livro e do brinquedo.
Público-alvo: pais e filhos (a
partir dos 5 anos).
Concepção e realização: Serviço Educativo da BMF.
Inscrição prévia.
15 (15h00)
Colóquio “Prevenir e Vencer a Obesidade”.
Público-alvo: público em geral.
Organização: Grupo dinamizador do Projecto Europeu
Comenius – Escola Secundária João de Deus.
17 a 31
Exposição de Pintura Colectiva pelo Centro de Arte de
Pintores Olhanenses.
18 (10h00 e 14h00)
“Poesia aos pedaços” - ler e ouvir poesia…brincar com
as palavras e os sons
Público-alvo: alunos do 2º, 3º ciclos e secundário.
Inscrição prévia.
20 (18h00)
Conversas sobre a infância: “O Sucesso Educativo
como Produto de uma Boa Equipa Pedagógica”, dinamizado pela Educadora de Infância, Paula Ferrinho.
Público-alvo: pais, professores, educadores e público
em geral
Entrada livre - confere-se certificado de participação.
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22 (16h00)
Entrega de Prémios da Fase Concelhia do 3º Concurso
Literário Infantil e Juvenil do Algarve “Gentes e Paisagens no Algarve, Evocação de Manuel Teixeira Gomes”
Público-alvo: alunos, professores e público em geral
Organização: DREAlg / RBE / CMF
25 (17h30)
Encontro com escritores: lançamento do livro “Algarve
e Algarvios”, da autoria de Ofir Chagas, com apresentação da obra a cargo do Prof. Doutor António Rosa
Mendes.
26 (18h30)
“HOSCULT – O Hospital vai à Biblioteca” - ciclo de
palestras: “Voz e Saúde Vocal”, por Joana Reis
(Terapeuta da Fala).
Organização: Hospital de Faro EPE / CMF.
Entrada livre - confere-se certificado de participação.
27 (18h30)
“Medicinas e Terapias Alternativas para uma Vida Equilibrada e Saudável” - Ciclo de Palestras: “Alimentação
Saudável e Cozinha Vegetariana”, concebido e realizado pelo Espaço Himalaias.
Organização: Centro Tibetano de Faro / CMF.
28 (18h00)
“A Hora dos Clássicos” - Ciclo Literário: «Lazarillo de
Tormes», pela Prof.ª Doutora Maria Jesus Vilar.
Público-alvo: público em geral.
Organização: UAlg / FCHS / CMF.
Entrada livre - confere-se certificado de participação.
Marcações: 289897514 | Telf.: 289897500
db.dcp@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Loulé
Maio
O nosso melhor leitor
A Biblioteca Municipal de Loulé vai premiar o melhor
leitor do mês.
Projecto Internet Sénior
O Projecto Internet Sénior tem por objectivo possibilitar um primeiro contacto com o mundo dos computadores, sobretudo no que diz respeito à Internet.
Inscrição prévia.
2ªs (15h00)
Hora do Vídeo.
Público-alvo: alunos do jardim-de-infância e 1º ciclo.
Inscrição prévia.
4, 6, 11, 18, 20, 25 e 27 (10h30 e 15h00)
Ateliê de Expressão Plástica – realização de trabalhos
relacionados com o objecto Livro
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º Ciclo
Inscrição prévia.
4 e 18 (21h00)
Encontros do Clube de Leitura de Quarteira
Local: Auditório da Centro Autárquico de Quarteira
Inscrição prévia.
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5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 (10h30 e 15h00)
Hora do Conto + Actividade: mês dedicado à ilustração.
As histórias e as actividades são seleccionadas de acordo com o grupo a que se destina.
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º Ciclo.
Inscrição prévia.
5 (19h30)
Clube de Leitura em Língua Alemã – leitura e discussão
de grandes autores da literatura portuguesa, traduzidos para a língua alemã.
6 e 27 (21h00)
Encontros do Clube de Leitura de Loulé
07, 14, 21 e 28 (16h00)
Tardes de Cinema - Ciclo “Gwyneth Paltrow”:
07:
14:
21:
28:

“Um Casamento Atribulado” (M/16)
“Bounce – Um Acaso com Sentido” (M/12)
“Instantes decisivos” (M/12)
“Ema” (M/12 anos)

7 (21h30)
Espectáculo “Stand Up Poetry” - interpretado por
Andreia Macedo, um espectáculo sobre poesia.
21 (18h30)
Ciclo de Palestras e Workshops “Vida Equilibrada –
Vida Saudável”: temática 5 – "Limpeza e Protecção
Energética dos Espaços e das Pessoas", por Pedro
Cebola. No dia 5 de Junho haverá um workshop
(14h30-17h30 – inscrição prévia).
26 (18h00)
“Chá com texto” - Clube de Leitura de Salir
Local: Biblioteca Municipal de Loulé – Pólo de Salir
Inscrição prévia.
28 (21h30)
Estórias em Família - reunião com as famílias em torno
de várias histórias. Em cada sessão haverá um convidado diferente.
Telf: 289400850 | E-mail: biblioteca@cm-loule.pt

• Biblioteca Municipal de Olhão
Maio
Bibliotecário por um dia - ideal para formar os pequenos leitores, na sua primeira visita à biblioteca.
Inscrição prévia.

7 (10h30)
Hora do Conto - a Ecoteca vai à Biblioteca: “Era uma
vez …verde!”
Público-alvo: pré-escolar e/ou 1º.
Inscrição prévia.
8 (16h00)
“Leituras com sabor a partilha”
Público-alvo: pais e filhos; avós e netos.
8 (10h30 e 11h30)
Música de pais para filhos, com Rui Gonçalves
(Violino).
Inscrição prévia.
11 e 25 (17h30)
“Laboratório da Memória”: - ciclo de tertúlias em torno
de objectos - no âmbito do projecto de promoção da
leitura “Entre (a)voz e as palavras”.
12 (18h00)
Poesia ao fim do dia “Pôr a poesia a
falar” (defendia-o Eugénio de Andrade), lê-la em voz
alta, pondo o ênfase na matéria sonora para sentir
verdadeiramente o prazer que a poesia transmite.
15 (16h00)
“A Arca dos Contos” – maratona de Contos + Ateliê de
escrita
Público-alvo: dos 6 anos aos 14 anos
17 (10h00)
A Biblioteca vai às Freguesias - apresentação pública
da biblioteca
Local: Junta de Freguesia de Moncarapacho
17 a 22
Scriptorium Móvel – com concepção de João Lizardo. É
um Projecto para a Promoção do Livro e da Leitura
que integra duas actividades:
O Jogo dos Gabinetes - oficina de criação de livros,
para grupos escolares e famílias. Formação e workshop - para Professores, Educadores e outros Mediadores de Leitura: o tema é a criação de livros em
vários formatos.
Público-alvo: 6 aos 12 anos
Inscrição prévia.

4ªs (10h30) e 6ªs (14h30)
Hora do conto: Mês da família – “ A união faz a família”.
Público: pré-escolar.
Inscrição prévia.
4ªs (14h30) e 6ªs (11h30)
Hora do conto: Mês da família – “ A união faz a família”.
Público: 1º, 2º e 3º ciclo.
Inscrição prévia.
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22 (11h00)
Histórias para Instrumentos – com Inês Rosa (Flauta
de Bisel)
Inscrição prévia.
27 (18h00)
Apresentação da obra “Alma Algarvia”, de Maria José
Fraqueza, com apresentação de Dina Lapa de Campos
(Presidente do Elos Clube de Faro) e de José Luís
Campos (Vice-Presidente do Elos Internacional).

SETEMBRO
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
28 (18hh00)
Apresentação da obra “Foto-pintura e poesia. Escrever
com a luz e as palavras” de Saul Neves de Jesus, com
apresentação de Ludgero Sequeira.
29
Workshop dedicado à temática da Reciclagem: “ Marcadores de livros em papel reciclado” e “Reduzir –
Reutilizar – Reciclar” - assim se aprende a cuidar do
nosso planeta.
Público-alvo: dos 9 aos 12 anos
Inscrição prévia.
Inscrições: 289700430 | ipaulo@cm-olhao.pt
http://www.cm-olhao.pt | http://biblioteca.cm-olhao.pt

• 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:
Maio:
7, 14, 21 e 28.

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€
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€

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

Telf.: 289800906 | Fax: 289819025 | cde@ualg.pt
http://www.bib.ualg.pt/bibliotecas/cde.htm

FORMAÇÃO BAD SUL 2010
MAIO
Serviço de Referência em Bibliotecas
DATA ALTERADA PARA JUNHO

Para mais esclarecimentos contactar:

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€

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

JUNHO
Serviço de Referência em Bibliotecas
Dias: 17 e 18
Formadora: Gina Rafael (Biblioteca Nacional)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€ | Não Associados 180€
Ficha Técnica
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