1

Notícia BAD Sul

ISSN 1646-9437

Boletim informativo da Delegação Regional do Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
Nº 27 / Julho-Agosto 2010

EDITORIAL

SUMÁRIO
• Editorial
• Destaque

Caros Profissionais de BAD:

1º Concurso de Leitura
Infantil e Juvenil da
Biblioteca Municipal de
Castro Marim

A encerrar este primeiro período de actividades de 2010, não queremos deixar de
destacar pela positiva as variadas iniciativas que as unidades documentais realizaram na Região, de Janeiro a Junho e às quais o boletim deu relevo e testemunho.

• Em Foco - Distrito de Beja
Homenagem de
Figueira Mestre

Beja

a

A Delegação Regional interrompe as suas actividades no mês de Agosto, desejando a todos os profissionais continuação de bom trabalho ou umas merecidas
férias.

• Em Foco - Distrito de Faro

Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul da BAD

Wiki “Lagos da República”
quase com 6.500 visitantes
Comunicações
das
Jornadas de Arquivos
Albufeira

II
de

Pós-Graduação/Mestrado em
Promoção e Mediação da Leitura
Encontro Inter-concelhio
• Em Foco - no País
Portal Português de Arquivos
acessível online

• Notícias
• Formação BAD Sul 2010
Setembro
Outubro
Novembro

1

DESTAQUE
 1º Concurso de Leitura Infantil e Juvenil da Biblioteca Municipal de
Castro Marim
Até ao próximo dia 26 de Julho decorre o 1º Concurso de leitura Infantil e Juvenil da Biblioteca
Municipal de Castro Marim, - “Quem lê 1 conto,
marca 1 ponto”, destinado aos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, bem como a
crianças e jovens residentes no concelho.
Este concurso, cujo tema é livre, visa incentivar a
leitura de histórias e fomentar o gosto pela escrita
nos mais jovens e, ao mesmo tempo, desenvolver
atitudes que os influenciarão durante a vida adulta, tais como: confiança, respeito mútuo e compreensão, bases importantes para a adolescência.
O 1º Concurso de Leitura Infantil e Juvenil pretende intensificar a visibilidade da
Biblioteca de Castro Marim, enquanto recurso educativo, junto das crianças e
jovens do concelho e contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional de Leitura.
O concurso é aberto a todos os alunos, crianças e jovens residentes no concelho.
A atribuição dos prémios decorre dia 14 de Agosto, nas instalações da Biblioteca
Municipal.
Inscrições: Biblioteca Municipal de Castro Marim.
Mais informações: telf. 281 531 701 | http://www.cm-castromarim.pt/site/
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EM FOCO - Distrito de Beja
 Homenagem de Beja a Figueira Mestre
Nesta homenagem, que decorreu na Biblioteca Municipal
de Beja José Saramago nos dias 18 e 19 de Junho, celebrou-se a vida e a obra de Figueira Mestre, enquanto
homem, cidadão, bibliotecário, criador e escritor.
Joaquim Figueira Mestre, que faleceu a 3 de Maio de
2009, com 54 anos, foi director e o mentor de um novo
modelo de biblioteca. Esta biblioteca, que para ele era
também um dos pólos de desenvolvimento de um projecto de afirmação da cidade de Beja, foi sendo construída ao longo dos anos com um sentido visionário e
permanentemente inquieto, junto com uma equipa de
técnicos de grande qualidade que foram tocados por um
sonho que se tornou de todos.
Licenciado em História pela Fac. Letras da U.L. e pósgraduado em Ciências Documentais, o bibliotecário e
escritor foi galardoado em 2008 pela colectânea de contos «Breviário das Almas», com o Prémio Nacional de
Conto Manuel da Fonseca.
O início da homenagem da cidade de Beja à vida e obra
de Figueira Meste foi marcado, no final da tarde de dia
18, pela inauguração da exposição «Breviários», que
integra a maior parte dos pintores que entre os anos 70
e 80 frequentaram o ateliê de Carlos Montes e estiveram na base da criação do 1º Centro de Juventude de
Beja e apresenta 50 pinturas, de Carlos Montes, Joaquim Mestre, José Palma, Francisco Alvito, Jorge Castanho, Manuel Passinhas, António Palma Aleixo, Leonor
Borrela e António Paisana.

Nessa noite, foi apresentada por António Carlos Cortez
(critico literário do JL) a obra literária de Figueira Mestre, seguida de uma apresentação por António Simões
(colaborador da Rodapé e tradutor), sobre o papel do
autor na promoção e projecção de escritores e da literatura portuguesa, através da «Revista Rodapé». Marcelo
Teixeira, editor da Oficina do Livro, falou da sua relação
com o escritor e com o homem, tendo destacado a forma paciente com que encarou a edição, face à impaciência de outros autores. Carreira Marques, (ex Presidente da Câmara Municipal de Beja, na qualidade de
amigo e representante da SPE) falou sobre a sua relação de amizade e profissional com Figueira Mestre e da
colaboração com a SPE.
Seguiu-se a apresentação de um documentário, onde foi
destacada a sua visão e o seu sonho para a cidade de
Beja, realizado pela filha Inês Mestre.
Foi desse sonho que surgiu o lema “Numa cidade acor-
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dada uma biblioteca sem sono” e é pelo reconhecimento
desse trabalho em prol da cidade que surgiu ao fim da
noite a entrega, pelo presidente da Câmara de Beja e a
título póstumo, da Medalha de Mérito Municipal (Grau
Ouro).
Durante a noite foram lidos textos de Figueira Mestre
por Gisela Cañamero, assim como um texto de Dulce
Guerreiro e um texto de José Luis Peixoto, que por
impossibilidade de estar presente foi lido por Cristina
Taquelim. Urbano Tavares Rodrigues, não podendo
estar presente, transmitiu também a sua solidariedade
com esta homenagem.
No sábado, no painel sobre o tema «Ideário das Bibliotecas Públicas em Tempos de Crise», foram abordadas
as principais ideias e linhas de constrangimento e de
desenvolvimento futuros que preocupam as bibliotecas
públicas hoje em dia, sendo de destacar a sua definição
clara enquanto serviço público ao serviço dos cidadãos.
Este painel contou com a participação de Paula Santos
(B. M. de Beja), Filipe Leal (Dep. Cultura da CM Oeiras),
Constantino Piçarra (B. M. de Almodôvar) e Maria José
Moura (ex Directora de serviços do IPLB – actual DGLB e grande impulsionadora do projecto da Rede de bibliotecas públicas), que também representou a APBD, por
impossibilidade de última hora do seu presidente. Nas
conclusões destacam-se:
1. a preocupação com a elaboração e formulação do
conteúdo da Lei das Bibliotecas, anunciada pela
Ministra da Cultura, já que ainda não foram consultadas nenhumas bibliotecas sobre esta matéria;
2. a preocupação com os recursos humanos ligados aos
serviços de biblioteca face à eliminação da carreira
de técnico superior e técnico profissional de B.D. sendo a legislação dúbia quanto ao respeito pela especificidade de requisitos para esses postos de trabalho;
3. a necessidade de retomar os fóruns de discussão
entre bibliotecários, que outrora eram promovidos
pelo IPLB (actual DGLB), acrescentando-lhes a participação de outros agentes culturais, como os responsáveis pelas bibliotecas escolares, os professores e
os responsáveis e decisores políticos, de modo a
encontrar os caminhos possíveis e mais adequados
para os serviços das bibliotecas públicas neste contexto de crise económica que é também uma crise no
nosso modelo de desenvolvimento.
Neste contexto, foi apresentado pelo Presidente da
Câmara de Beja, Jorge Pulido Valente, a intenção de
realizar esse primeiro encontro em Beja, no ano de
2011.
As actividades desta homenagem terminaram no final
da tarde de sábado com uma visita guiada à exposição
«Breviários» e a palestra «Figueira Mestre, o cidadão e
a cidade», por Florival Baiôa e António Barahona, onde
foi apresentado o papel de Joaquim Mestre na dinamização cultural da cidade, através da Associação de defesa
do seu património cultural, assim como a sua personalidade inspiradora e controversa, pois como ele próprio
dizia, “as coisas são como são”.
Paula Santos
(Biblioteca Municipal de Beja)

Delegação Regional do Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
Telefone: 289 800 100 - ext. 6317 (Universidade do Algarve) | E-mail: badsul@apbad.pt
2

3

EM FOCO - Distrito de Faro


Wiki “Lagos da República” quase com 6.500

visitantes

 Comunicações das II Jornadas de Arquivos de
Albufeira
Encontram-se disponíveis para consulta os textos das
comunicações das I e II Jornadas de Arquivos de Albufeira, acessíveis através da página do Arquivo Histórico.
http://www.cm-albufeira.pt


Pós-Graduação/Mestrado

em

Promoção

e

Mediação da Leitura

Do encontro de vontades nascem os projectos de futuro…
Em 2010, com as comemorações dos 100 anos da
implantação da República em Portugal, o município de
Lagos apostou em novos públicos e novas formas de
comunicar.
O Serviço de Arquivo Municipal e o Serviço de Património Histórico e Arquitectónico, em conjunto com os alunos do Curso Profissional de Técnico de Informática de
Gestão da Escola Secundária Júlio Dantas, desenvolveram a plataforma Wiki “Lagos da República”.
Esta, mais do que um mero repositório de informação
local, procura tornar-se um espaço de comunicação a
vários níveis, espelho da realidade tanto local, como
nacional.
O ideal é que perdure, não só como forma de interacção
com os cidadãos, mas também como meio de divulgação de mais espólio e de novas temáticas de estudo e
análise.
A wiki da República evolui na medida da participação
dos cidadãos e as metamorfoses que nela ocorrem são
também da responsabilidade de quem a frequenta, pelo
que, registar aproximadamente 6500 visitantes,
em cinco meses, é um claro sinal de que os novos
públicos aderem, de uma forma significativa, a
estes projectos de índole cultural.
O programa local de comemorações da implantação da
República encontra-se disponível, para consulta, na plataforma Wiki.
Em destaque, encontra-se o Concurso Literário
“Júlio Dantas e o seu Contraponto”, cujas normas
de participação podem ser consultadas em http://
lagosdarepublica.wikidot.com/aqui
O principal objectivo deste concurso literário é incentivar a curiosidade e o interesse sobre a época em que
Júlio Dantas viveu, bem como o seu contraponto Almada Negreiros, quer em termos sociais, quer em termos
culturais e artísticos.
Colabore
nesta
iniciativa
em
http://
lagosdarepublica.wikidot.com/start
Sara Carvalho (Arquivo Municipal de Lagos).
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Até 17 de Setembro de 2010 encontram-se abertas as inscrições para a
Pós-Graduação/Mestrado em promoção
e Mediação da Leitura. O curso destinase a aprofundar a reflexão teórica e
teórico-prática sobre o fenómeno da
leitura, a sua promoção e mediação,
sendo ela compreendida como instrumento de criação imaginária e de intervenção social.
É constituído por unidades curriculares de diferentes
domínios científicos que se conjugam nos Estudos de
Literacia – Ciências da Informação, Estudos Literários,
Psicolinguística e Sociologia da Educação – que garantem uma formação multidisciplinar, adequada e actualizada, para mediadores de leitura. O curso funcionará
como Pós-Graduação (1 ano) e Mestrado (2 anos).
Mais informações em: http://www.fchs.ualg.pt

 Encontro Inter-concelhio
Numa organização conjunta da Biblioteca Municipal de
Silves e da Rede de Bibliotecas Escolares, realiza-se no
próximo dia 12 de Julho o Encontro Interconcelhio, que
pretende reunir professores bibliotecários dos concelhos
de Lagoa, Silves e Faro. Este Encontro pretende possibilitar um espaço de reflexão e debate de ideias à volta
das grandes áreas de trabalho da Biblioteca Escolar.
Programa:
14H-Recepção aos participantes
14H 10 -Visita à Biblioteca Municipal
15H– Actividade de Animação
15H 45– Intervalo
16H– Encontro de Professores bibliotecários “ à Conversa com... Maria José Vitorino”

EM FOCO - no País
 Portal Português de Arquivos acessível online
No passado dia 9 de Junho, data em que se comemorou
o Dia Internacional dos Arquivos, a Direcção-Geral de
Arquivos (DGARQ) disponibilizou o Portal Português de
Arquivos (PPA).
Este novo serviço da Rede Portuguesa de Arquivos
(RPA) encontra-se disponível para os que pretendam
aceder aos conteúdos de informação arquivística dos
repositórios das entidades aderentes, através do endereço http://portal.arquivos.pt/, ou através do sítio Web
da DGARQ.
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NOTÍCIAS
• Arquivo Municipal de Tavira
Julho
Documento do Mês: “Uma oferta de Ataíde de Oliveira”
Ofício de Francisco Xavier de Ataíde Oliveira de 25 de
Abril de 1913.
Correspondência Geral Recebida, 1912-1913
Fundo: Câmara Municipal de Tavira
Em http://www.cm-tavira.pt/.

• Biblioteca Municipal de Albufeira
Julho
2ª a 6ª (9h30-18h30)
Sábº (14h00-18h30)
Biblioteca de praia
Local: Bar Atlântico,
edifício do Inatel, na
praia do Inatel.
6, 7 e 8 (10h30-12h30)
Ateliê de Verão para crianças “Histórias com fantoches”
Público-alvo: 6 aos 14.
13 e 14 (10h30-12h30)
Ateliê de Verão para crianças “Histórias com bruxas”
Público-alvo: 6 aos 14.
15 e 16 (10h30-12h30)
Ateliê de Verão para crianças “Viver as emoções”
Público-alvo: 6 aos 14.
20, 21 e 22 (10h30-12h30)
Ateliê de Verão para crianças “Histórias com brinquedos”
Público-alvo: 6 aos 14.
27 e 28 (10h30-12h30)
Ateliê de Verão para crianças “Histórias aos retalhos
coloridos”
Público-alvo: 6 aos 14.
29 e 30 (10h30-12h30)
Ateliê de Verão para crianças “Histórias com instrumentos”
Público-alvo: 6 aos 14.
Telf: 289 598 700 | biblioteca@cm-albufeira.pt
www.cm-albufeira.pt

• Biblioteca Municipal de Faro
Julho
2ªs (14h00-19h00)
3ªs a 6ªs (9h30-19h00)
«Tempo para brincar » - actividade na Ecoteca
2ªs, 3ªs e 4ªs (18h30)
Hora do conto: «… E com pós de perlimpimpim… A tarde chega ao fim!!!»
Público-alvo: pais e filhos.
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3ªs (10h30 e 14h30)
Hora do Conto + Actividade
Público-alvo: creches
Inscrição prévia.
4ªs, 5ªs e 6ªs (10h30 e 14h30)
Hora do Conto + Actividade
Público-alvo: jardins-de-infância e Atl’s.
5ªs (18h30)
Clube dos Pais: pais e avós contam histórias.
6ªs (18h00)
«Estórias ao Colo» ... na Bebéteca.
1 (21h00)
Clube de Leitura: discussão da obra “A Morte em Veneza”, de Thomas Mann.
5 (18h00)
Encontro com escritores: “A Militância melancólica ou a figura de
autor em José Gomes Ferreira”,
da autoria de Carina Infante do
Carmo e apresentação da obra a
cargo da Prof.ª Doutora Paula
Morão, da Universidade de Lisboa.
Público-alvo: público em geral
Organização: CMF / FCHS-UALG
5 a 9 (10h00-12h30 e 14h00-16h30)
Oficina de Férias de Verão: “O Grande Livro…da Nossa
Pequena Estória!”, pelo Serviço Educativo, em colaboração com “O Lado Esquerdo Editora”
Público-alvo: crianças dos 6 aos 12.
Inscrições prévias.
5 a 23
“Ria Formosa” - exposição de Pintura em madeira
Organização: CMF.
9 (22h00)
“Mediterranic Ensemble” - Concertos de Verão
Entrada livre
Organização: CMF / BMF.
17 (21h30)
Concerto de Gongo e Taças Tibetanas, com Ana Taboada. Lançamento do CD “Himalaia Journey”.
Entrada livre.
Organização: Casa dos Açores no Algarve / CMF.
23 (21h30)
“Recordando Luciano Mota Vieira
– um homem bom” - um reconhecimento ao açoriano, ao professor…nas palavras de José Luís
Quental Mota Vieira
Público-alvo: público em geral
Entrada livre
Organização: Casa dos Açores no
Algarve / CMF.
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26 a 30 (10h00-12h30 e 14h00-16h30)
Oficina de Férias de Verão: “Deserto de Estórias”, pela
equipa de Serviço Educativo.
Público-alvo: crianças dos 6 aos 12.
Inscrições prévias.
Marcações: 289897514
Telf.: 289897500
db.dcp@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Lagos
Julho
1 (18h00)
Encontro do Grupo dos Amigos de Lagos
Organização: GAL
Apoio: CML
1 a 31 (10h00-24h00)
“LuzLivro” – Feira do Livro
Local: Praia da Luz; Av. dos Pescadores (ex-posto da
Guarda Fiscal), com a presença de autores locais.
Organização: Junta de Freguesia da Luz e Livros da Ria
Formosa
Apoio: C.M.Lagos
3, 10, 17, 24 e 31 (10h30)
Manhãs de Cinema Infantil:
3: “Pocahontas”
10: “Bernardo e Bianca na Cangurulândia”
17: “The Incredibles”
24: “Ásterix e os Vikings”
31: “Valiant, Os Bravos do Pombal”
3, 10, 17, 24 e 31 (15h00)
Matinés de Cinema - Ciclo “5 Filmes Portugueses”:
3: “Amor e Dedinhos de Pé, de Luís Filipe Rocha
10: “Adeus, Pai”, de Luís Filipe Rocha
17: “Tráfico”, de João Botelho
24: “Tarde Demais”, de José Nascimento
31: “Esquece Tudo o que Te Disse”, de António Ferreira
7, 14, 21 e 28 (21h00)
Quartas de Cinema - Ciclo “Obsessões”:
7: “Phantom”, de F. W. Murnau
14: “A Noiva Estava de Luto”, de François Truffaut
21: “O Ventre de um Arquitecto”, de Peter Greenaway
28: “Faça Favor...”, de Pierre Salvadori
11 (17h00)
“A boa saúde mental deve ser preservada ou incentivada?” - Palestra com o Prof. Mário de Noronha
21 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Lagos. Análise da obra
literária: “O Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde.
Telf: 282 767 816
bmlagos@netvisao.pt
http://www.cm-lagos.pt/
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• Biblioteca Municipal de Olhão
Julho
2ª a 6ª
Bibliotecário por um dia – visitas orientadas à biblioteca, ideal para formar os pequenos leitores, na sua primeira visita à biblioteca.
Inscrição prévia (1 semana antes)
4ªs (17h00)
“Document’Arte” - ciclo de documentários. Tema:
“Inspirações e transpirações …”
7: Poesia – “Alexandre O'Neill : tomai lá do O'Neill”,
realização de Fernando Lopes
14 Futebol – “Planeta Ronaldo: a ambição de ser o
melhor”, reportagem de Nuno Luz e Paulo Cepa.
21: Dança – “Pina Bausch”, realização de Fernando
Lopes
28: Arquitectura – “Esboços de Frank Gehry”, realização de Sidney Pollack
Público-alvo: público em geral
4ªs (10h30) e 6ªs (14h30)
“Férias merecidas, férias divertidas” - Hora do Conto
Público-alvo: pré-escolar
Inscrição prévia
4ªs (14h30) e 6ªs (10h30)
“Férias merecidas, férias divertidas” - Hora do Conto
Público-alvo: 1º, 2º e 3º ciclo
Inscrição prévia
4ªs e 6ªs (10h00)
“N@vegar, N@vegar nas ondas deste outro mar”…Iniciação à Internet
Público-alvo: adultos
Inscrições até dia 6: spereira@cm-olhao.pt
6ªs (10h30)
Ciclo de Cinema Infanto-juvenil: um filme escolhido
pela biblioteca para animar as manhãs das suas férias.
Inscrição prévia.
1 a 25
“Untitle”: exposição itinerante da pintura da Associação Nacional de Arte e
Criatividade de e para Pessoas
com
Deficiência
(ANACED), que organiza
actividades com o objectivo
de promover os artistas
com deficiência e chamar a
atenção para as capacidades e potencialidades destas
pessoas e, assim, promover a sua inclusão social. No
âmbito do Ano Europeu da Criatividade e Inovação –
2009 e das Comemorações dos seus 20 Anos de actividade, a ANACED organizou a Exposição Itinerante de
Pintura “UNTITLE”.
3 (16h00)
Leituras com sabor a partilha: pais e avós estão convidados a ler com os seus filhos/netos uma história, à
sua escolha e partilhá-la com outras crianças. Cada
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leitor será convidado a escrever uma frase sobre: “ Ler
é………………”
Público-alvo: pais e filhos; avós e netos.
10 (10h30 e 11h30)
Música de pais para filhos, com Ana Maria Moura
(Violoncelo). Idealizada por Paulo Cunha, esta iniciativa artística/pedagógica destinada a bebés teve início
em 2001. Músicos conceituados ligados à Associação
Cultural Música XXI têm vindo a desenvolver um trabalho meritório no estímulo musical através da vivência e
interacção com os seus diferentes instrumentos e formas de tocar.
Inscrição prévia
10 (16h00)
A Arca dos Contos – Maratona de Contos, ateliê de
escrita criativa e dramatização da história. Do poder do
conto contado, escutado e lido, ao conto sonhado, a
distância e a criatividade muito estimuladas.
Público-alvo: dos 6 anos aos 14.
13 e 27 (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”.
14
“Livros vão Passear à Creche” - pretende-se com esta
actividade, permitir às crianças desde a mais tenra idade, o contacto com o livro.
Inscrição prévia.
15 (18h00)
Apresentação da obras “Área Afectada”,
de Fernando Esteves Pinto, um livro
onde o ofício poético é como que dissecado, numa procura constante pela imagem que a própria linguagem em si
possui, com apresentação de Miguel
Godinho e leitura de Ana Manjua.
17 (16h00)
“O Mundo através dos Livros” - ideal para as crianças
viajarem pelo mundo da imaginação que as faz crescer, de uma forma lúdica, divertida e segura.
Público-alvo: 6 anos aos 12.
Inscrição prévia
19 (18h00)
“À Roda da Poesia” - leituras e conversas em torno da
poesia, poetas e outras coisas concretas…
Público-alvo: público em geral.
22 (18h00)
Apresentação da obra “Polishop”, de Tiago Nené, com
apresentação de Maria Luísa Francisco.
24 (16h00)
“Um Gesto vale mil Palavras” - contar histórias usando
o corpo, o espaço e os objectos que nos rodeiam,
seguindo apenas a imaginação.
Público-alvo: 6 anos aos 12.
Inscrição prévia.
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31 (16h00)
Hora do Conto na Bebéteca - os bebés vão poder
explorar o gosto pelos livros. Os pais e os bebés são
convidados a deixar que as histórias os envolvam.
Participação limitada a um máximo de 10 bebés, acompanhados pelos pais.
Público-alvo: até aos 36 meses.
Inscrição prévia.
Agosto
4ªs (17h00)
“Document’Arte” - ciclo de documentários. Tema:
“História(s) e estéticas do cinema”
4: “História(s) do cinema”, realização de Jean-Luc
Godard;
11: “Uma viagem com Martin Scorsese pelo cinema
americano”, realização de Martin Scorsese e Michael
Henry Wilson;
18: “A minha viagem a Itália”, realização de Martin
Scorsese;
25: “O melhor do film noir”, realização de Dante J.
Pugliese.
Público-alvo: público em geral.
4ªs e 6ªs - (10h00)
“N@vegar, N@vegar nas ondas deste outro mar…” Iniciação à Internet.
Público-alvo: adultos
Inscrições até dia 5.
6 (18h30)
Exposição fotográfica “A Alma dos Moinhos” de Carlos
Inácio e Pedro Inácio. Inauguração com a presença dos
autores
12 (18h00)
“À Roda da Poesia”: leituras e conversas em torno da
poesia, poetas e outras coisas concretas…
Público-alvo: público em geral
Telf: 289700430|ipaulo@cm-olhao.pt
http://www.cm-olhao.pt

• Biblioteca Municipal de Silves
Julho
2 (21h00)
“Comunidade de leitores”: ciclo “A arte de ser leitor”,
com José Fanha. Livro em debate: “A neta do Senhor
Linh”, de Philipe Claudel
3 (16h00)
Apresentação do livro “Escritos Reciclados”, de Joaquim Horta Correia, com a presença de Arthur Ligne e
João Vasco Reis.
3 (todo o dia)
“Rotas d’Escritas” – itinerário literário e cultural pelo
Algarve, com leituras em voz alta, interlúdios musicais
e “apontamentos” histórico-paisagísticos.
Público-alvo: membros de vários “Pólos de Educação
ao longo da Vida” de Silves
Inscrição prévia.
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7
5 (17H30)
Sessão introdutória sobre a “Meditação Transcendental”, pelos Profs. Eugénia Romão, Emanuel Cerveira
Pinto e Daniel Foster da Silva
http://meditacaotranscendental.blogspot.com
9 (18h00)
“Comunidade de Leitores”: ciclo “A arte de ser leitor”,
com José Fanha. Visionamento do filme “Machuca”, de
Andrés Wood, seguido de debate e jantar—convívio.
12 (14h00)
Encontro inter-concelhio de Grupos de Trabalho das
Bibliotecas Escolares (Faro, Lagoa, Silves), com palestra pela Dr.ª Maria José Vitorino
Organização: Coordenação Inter-concelhia da R.B.E.
http://sites.google.com/site/gtbsilves/
14 (19h30)
“Eu e o outro” - acção temática sobre relações interpessoais. Partilha de pesquisas, leituras e debate com
docentes e formandos do Centro de Novas Oportunidades (CNO) de Silves
http://www.cno-essilves.com/

FORMAÇÃO BAD SUL 2010
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
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€

23 (22h00)
“Encontro ORFF” - concerto pela
Orquestra Instrumental ORFF
formada por alunos da instituição
“Amigos dos Pequeninos”.
Organização e coordenação
musical: Prof. Luís Calado
Local: cafetaria da Biblioteca.
Até 31
“A gente não lê – Viagem ao interior de uma ruga” exposição fotográfica de Roberto Soares
Até 15 Setembro
A Biblioteca oferece a todas as crianças do Concelho de
Silves 24 oficinas de Verão (2ªs e 6ªs, às 16h00) e 14
tardes de cinema (4ªs, também pelas 16h00).
Programação em www.cm-silves.pt
Tel.: 282 442 112 | biblioteca@cm-silves.pt

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€

• 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:
Julho:
2, 9, 16, 23 e 30
Agosto:
6, 13, 20 e 27

Para mais esclarecimentos contactar:

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

Telf.: 289 800 906 | Fax: 289 819 025
cde@ualg.pt
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