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A actividade de extensão cultural das bibliotecas e arquivos da Região tem vindo a
aumentar, como o constata o número crescente de páginas deste boletim. Estas
actividades, que acrescem às decorrentes do papel específico de cada tipo de unidade documental, são um sintoma da percepção de que os nossos públicos são
cada vez mais exigentes e com expectativas maiores em relação aos nossos serviços.
Neste mês damos destaque ao encontro internacional Criatividade, partilha e
desenvolvimento em bibliotecas escolares, realizado no Algarve e que juntou
mais de uma centena de participantes.

Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul da BAD

DESTAQUE
 Encontro internacional “Criatividade, partilha e desenvolvimento em
bibliotecas escolares”
Realizou-se a 29 de Outubro, em
Quarteira, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Loulé e
da Associação THEKA o encontro
internacional Criatividade, partilha
e desenvolvimento em bibliotecas escolares, com a participação
de representantes da IASL e da
ENSIL e mais de uma centena de
participantes.
Os oradores debruçaram-se sobre
aspectos e experiências relevantes,
no âmbito da partilha de recursos,
das redes de bibliotecas escolares e dos desenvolvimentos emergentes THEKA.
O encontro constituiu um importante fórum de debate de ideias e partilha de
experiências nacionais e internacionais.
No decorrer dos trabalhos houve ainda oportunidade para a reunião da Assembleia
Geral THEKA, para a apresentação pública da associação, para admissão de novos
sócios e para a assinatura de protocolos com outras entidades.
A BAD Sul esteve representada e moderou o painel “Spider in the WEB: school
library networks for learning results”.
No final foram apresentadas as conclusões do Encontro, que podem ser consultadas no site THEKA http://www.theka.org/.
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EM FOCO - Distrito de Beja

EM FOCO - Distrito de Faro

 Exposição “Hans Christian Andersen” em Serpa

 7ª edição do concurso literário “Sophia de Mello

No dia 6 de Novembro, às 10h30, na Biblioteca Munici-

Breyner Andersen”

pal Abade Correia da Serra, em Serpa, é inaugurada a

Encontra–se a decorrer o 7º Concurso Literário “Sophia

exposição “Hans Christian Andersen”, que estará paten-

de Mello Breyner Andresen”, uma iniciativa das Câmaras

te na Biblioteca e no cineteatro municipal de Serpa até

Municipais de Lagos e de Loulé, através das suas Biblio-

15 de Janeiro de 2011. Trata-se de uma iniciativa de

tecas Municipais, Dr. Júlio Dantas e Sophia de Mello

Niels Fischer, designer dinamarquês radicado em Portu-

Breyner Andresen. Este concurso tem como principal

gal há vários anos e grande estudioso e conhecedor da

objectivo incentivar para a leitura das obras da conheci-

vida e obra de Andersen.

da poetisa. Com uma periodicidade anual, está prevista

Tem como objectivo dar a conhecer, na sua forma origi-

a entrega de prémios em Lagos, no dia 17 de Abril de

nal, a enorme riqueza da obra de Andersen (1805-

2011. Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 04

1875), autor de centena e meia de contos para crianças

de Fevereiro de 2011 (inclusive) na Biblioteca Municipal

e adultos, poeta, romancista, dramaturgo, jornalista,

de Lagos ou na Biblioteca Municipal de Loulé (data do

tradutor…, numa abordagem interdisciplinar das temáti-

correio).

cas da arte – artes visuais, literatura, cerâmica, joalha-

Mais informações e Regulamento: www.cm-lagos.pt

ria, teatro, dança e música.
A exposição é enriquecida com um programa de activi-

 Espólio do Arquivo Municipal de Lagos

dades que valoriza a recriação artística em diversas ver-

contribuiu para a elaboração de livro sobre a

tentes da temática anderseniana (teatro, dança, música,

República

artes plásticas…), havendo ainda lugar para um concur-

No passado dia 5 de Outubro, a autarquia de Lagos lan-

so artístico (nas áreas da literatura e das artes plásti-

çou o livro “Lagos, o Republicanismo e a Administração

cas) aberto à participação “de todas as pessoas de

Municipal (1908-1914)”, da autoria de José Alberto Bap-

todas as idades”.

tista e edição da Câmara Municipal de Lagos. Nas pala-

Mais informações e programa em: http://www.cm-serpa.pt/

vras do autor “o texto final oferece uma primeira abordagem monográfica sobre o riquíssimo período prérepublicano e republicano da Cidade de Lagos, um dos
momentos mais altos da historiografia local lacobrigense, só comparável à época dos Descobrimentos”.
A obra revela, igualmente, o manancial do espólio do
Arquivo Municipal de Lagos, fonte onde o autor se inspirou para reconstituir factos e acontecimentos da época
que retrata.
Na mesma cerimónia relembrou-se a plataforma online
que disponibiliza conteúdos sobre o centenário da República (http://lagosdarepublica.wikidot.com/), iniciativa
levada a cabo pelo Arquivo Municipal de Lagos, Divisão
de Património Histórico e Cultural e pelos alunos da
Escola Secundária Júlio Dantas, já com 11560 visitantes.
http://www.cm-lagos.pt
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 Exposição no Arquivo Distrital de Faro

NOTÍCIAS

O Arquivo Distrital de Faro tem patente a exposição “O
Alvor da República no Algarve”, uma mostra documental
que pretende ilustrar os primeiros dias do regime repu-

• Arquivo Municipal de Loulé
Novembro

blicano na região algarvia. Esta exposição é fruto da

13 (15h00)

selecção de documentos provenientes de fundos docu-

Conferência “Um olhar crítico sobre a

mentais de várias instituições, como o Governo Civil de

família de Avis 550 anos após a morte

Faro, a Câmara Municipal de Faro, a Junta Autónoma de

do Infante D. Henrique”, por Idália Pires.

Estradas e da colecção de jornais da Hemeroteca deste
arquivo.
Mais informações em: http://adfaro.algarvedigital.pt/

 Site do Arquivo Distrital de Faro
O site do Arquivo Distrital de Faro sofreu uma reestruturação e encontra-se agora disponível com uma imagem
renovada e moderna, permitindo o acesso à base de
dados DigitArq (http://digitarq.adfar.dgarq.gov.pt/).
http://adfaro.algarvedigital.pt/

Telf: 289 400 804 | arquivo.municipal@cmloule.pt

• Arquivo Municipal de Tavira
Novembro
Documento do Mês: “Cães republicanos”
Livro de Registo de Licenças de Cães no Concelho de Tavira,
1900-1926. Fundo: Câmara Municipal de Tavira
Telf: 281 320 555 | arquivo@cm-tavira.pt
Em http://www.cm-tavira.pt/

• Biblioteca Municipal de Albufeira
Novembro

EM FOCO - no País
 Mudança das instalações da Biblioteca da BAD

27 (15h30)
“Virar a página” – clube de leitura temático.
Telf: 289 598 700
biblioteca@cm-albufeira.pt

A Biblioteca da BAD foi transferida do edifício da Biblioteca Nacional para a sede da BAD, na Rua Morais Soa-

• Biblioteca Municipal de Beja

res, nº 43-C – 1º Dto, em Lisboa. Por enquanto man-

Novembro

tem-se o horário que vinha a ser praticado:

11 (18h30)

2ª - ENCERRADA

Lançamento do livro"Memorias do Futuro" de Daniel

3ª - 13h00 - 19h00

Sampaio.

4ª - ENCERRADA
5ª - 13h00 - 19h00
6ª - 09h30 - 12h00 e 13h00 - 16h30
A sala da BAD na Biblioteca Nacional mantém-se, para
além de outras funcionalidades, como ponto de informação sobre a Associação e de atendimento de carácter
geral para associados e não associados. Dentro em breve, será também anunciado o horário a praticar nestas
instalações.
http://www.apbad.pt/

Telf: 284 311 900 - ext 1403
bibliotecamunicipaldebeja@cm-beja.pt
http://www.cm-beja.pt

• Biblioteca Municipal de Castro Verde
Novembro
8 (10h00)
“Oficina do Livro Vermelho”, por Elsa Serra e Marina
Palácio.
Org: Biblioteca Municipal. Direcção Geral do Livro e das
Bibliotecas.
11 (21h30)
Espectáculo “Manuel da Fonseca”, pela Associação
Andante. Recital de Poesia.
18 (18h30)
Abertura da exposição “A Margem na Margem” de
Rafael Calduch.
Local: Fórum Municipal.
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18 (21h00)
Abertura da Exposição “Letras e cores, ideias e autores
da República”.
Organização: Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca e
Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas.
Local: Pólo de Entradas.

culturalidade" - exploração das histórias para a infância
numa perspectiva de educação intercultural, pela Dr.ª
Estela Loucã - ACIDI
Público-alvo: pais, professores, educadores e público
em geral
Organização: ACIDI / CMF
Inscrições Prévias - 289 897 511 / dba.dc@cm-faro.pt

18 (21h30)
Espectáculo “As vozes da República” pela Associação
Andante.
Local: Pólo de Entradas.
Telf: 286 322 140

• Biblioteca Municipal de Faro
Novembro
Até 11
Mostra Bio-Bibliográfica “Fernando Assis Pacheco”.
Até 15
Exposição de Fotografia “Paisagens Mentais”, de Adriana Pacheco.
13 e 20 (14h30)
Workshop “Soltar Amarras – experiências em Criatividade”. Concepção e Realização: José Maria Oliveira.
9 (18h00)
Hora do conto: “Histórias Tradicionais” com Lina Vedes
Público-alvo: pais e filhos.
10 (18h00)
“A Guerra da Água” - um filme de Licínio de Azevedo,
projecção de filme, seguido de debate.
Organização: Grupo Género e Água.
12 (14h00 e 16h00)
“A Bicicleta da República” - concepção e realização:
Academia Produtores Culturais.
Público-alvo: 4º ano e 2º ciclo.
Organização: Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República/ CMF.
15 a 24
Mostra Bio-Bibliográfica “Bernardo Santareno”.
17 (18h00)
Ciclo de conferências «Conversas sobre a Infância»: “O
Mundo das TIC na Escola”, por João Soeiro (Técnico de
Informática)
Público-alvo: pais, professores, educadores e público
em geral
Confere-se certificado de participação
17 (21h30)
“José e Pilar” - projecção do filme, com o alto patrocínio do Governo Civil de Faro
Organização: CINECLUBE - 289827627

26 (15h00)
Ciclo de Palestras “Biodiversidade – 2010”: palestra
“Pescas e Biodiversidade”, por Margarida Castro
(Centro de Ciências do Mar - Universidade do Algarve)
Público-alvo: ensino secundário e público em geral
Organização: Centro de Ciência Viva do Algarve / CMF
26 e 27 (10h0 e 14h00)
“Estórias com Escamas” - concepção e realização: Serviço Educativo, no âmbito das comemorações do Ano
Internacional da Biodiversidade
Público-alvo: 1º ciclo
27 (15h00 e 16h00)
“Música para Bebés” - concepção e realização: José
Sebastião
Público-alvo: pais e filhos (até aos 2 anos– 15h00/até
aos 4 anos – 16h00)
Organização: Cultrede / CMF
Telf. 289 897 500
dba.dc@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Lagoa
Novembro
12 (10h30)
“Uma palavra, uma rima”
Público-alvo: escolas do concelho de Lagoa.
17 (10h30)
“A magia da palavra” – hora do conto, com Gisela Oliveira
Público-alvo: escolas do concelho de Lagoa.
20 (17h00)
Apresentação do livro "Saudade", de Stella Adreiyesh,
com apresentação de Bentes Francês e Arthur Ligne.
Seguido de Sessão de Autógrafos
30 (16h00)
“Palavras de paz” - conferência de Maharaji em DVD
Telf: 282 380 436
biblioteca.lagoa@portugalmail.pt

23(15h00-18h00)
"Aprender com as Histórias - 1ºs Passos para a InterDelegação Regional do Sul da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
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• Biblioteca Municipal de Loulé
Novembro
Todo o mês
A Biblioteca Municipal de Loulé vai premiar os melhores
leitores do mês (infantil, juvenil e adulto)
Até 3 de Dezembro
Exposição “Letras e Cores, ideias e Autores da República”.
2ªs(15h00)
Hora do vídeo
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º ciclo
Inscrição prévia.
3ªs e 5ªs (10h30 e 15h00)
Ateliê de expressão plástica – realização de trabalhos
relacionados com o Magusto.
Público-alvo: 1º ciclo
Inscrição prévia.
4ªs e 6ªs (10h30 e 15h00)
Hora do Conto + Actividade - mês dedicado aos livros
ao Inverno e ao Magusto.
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º ciclo
Inscrição prévia.
8 a 27
Exposição “Bandeiras de Portugal” - com o objectivo de
comemorar o Centenário da Implantação da República
e de divulgar o fundo documental da Biblioteca relacionado com a temática.
Local: átrio da Biblioteca.
12 e 26
Tardes de Cinema - Ciclo “Jennifer Lopez”
12: “Duro Amor”
26: “ Bordertown”

16 (10h00 e 11h00)
Hora do conto “ Os músicos de Bremmen”, por Gisela
Oliveira.
Público-alvo: 1º ciclo.
Inscrição prévia.
26 (21h00)
Sessão de apresentação de actividades da Biblioteca
Municipal / Leitura de poemas – Quarteira, acompanhada pela leitura de poemas.
Local: Auditório do Centro Autárquico de Quarteira
26 (21h30)
“Estórias em Família”
Novo horário:
“Horário de Inverno”, 15 de Setembro a 15 de Junho:
2ª: das 14:00 às 19:00 | 3ª a 6ª: das 09:30 às 19:00
Sábº: das 09:30 às 13:00
“Horário de Verão”, 16 de Junho a 14 de Setembro:
2ª a 6ª: das 09:30 às 19:00.
Telf: 289400850 | biblioteca@cm-loule.pt

• Biblioteca Municipal de Olhão
Novembro
4ªs (10h30)
6ªs (14h30)
Na Biblioteca cabe toda a gente - Hora do Conto:
“Zonzo o Cabritinho”
Público: pré-escolar
Inscrição prévia.
4ªs (14h30)
6ªs (10h30)
Na Biblioteca cabe toda a gente - Hora do Conto:
“Zonzo o Cabritinho”
Público: 1º, 2º e 3º ciclo
Inscrição prévia.
9 e 26 (17h30)
Clube de leitura “Ler, Reler e Tresler” – apoiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do projecto
“Entre (a)voz e as palavras”. Obra em discussão:
“Diário Inventado de um Menino Já Crescido” de José
Fanha.
13 (10h30 e 11h30)
Música de pais para filhos, com Ricardo Carvalho
(Trompete)
Público-alvo: até aos 24 meses
13 (16h30)
“Histórias à La Carte”
Público-Alvo: 7 aos 10
18
“Livros vão Passear à Creche” – actividade que permite
às crianças desde a mais tenra idade, o contacto com o
livro.
19 (21h00)
“Fernão Mendes Pinto”, por João Carvalho – no âmbito
das comemorações do V centenário de nascimento do
escritor.
20 (16h30)
Hora do conto (Bebéteca)
Público-alvo: 6 aos 36 meses
25 (09h00-12h00)
“Utopia e Miopia”, por Paulo Lages - ateliê algo teatral
de promoção do livro e da leitura com óculos, mesmo
ao computador, com o propósito de confrontar e interrelacionar a leitura de um LIVRO com a leitura proporcionada pelo COMPUTADOR, recorrendo à "expressão
dramática" e tomando como tema a UTOPIA, dá-se azo
a uma exploração de textos vários apresentados em
diferentes suportes (informático ou papel) e, finalmente, se possível, à comunicação "em rede" de grupos de
participantes, suscitada pela interpretação de excertos
de uma obra publicada em livro.
24 (21h00)
Apresentação da Revista “Nova Águia”, uma das mais
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importantes revistas do início do século XX em Portugal, em que colaboraram algumas das mais relevantes
figuras da nossa Cultura, como Teixeira de Pascoaes,
Jaime Cortesão, Raul Proença, Leonardo Coimbra,
António Sérgio, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva.
Com apresentação de Maria Luísa Francisco e Renato
Epifânio
25 (21h00)
Apresentação da obra “Simbiose Telúrica de Fragmentos do Ser” de Manuel Madeira, com apresentação e
leituras de Maria Luísa Francisco.
27 (15h30)
“Páginas trico(n)tadas” – ciclo de encontros com escritores. Nestas sessões haverá histórias triplamente contadas e tecidas: a história original, o que dessa história
deixou a sua “impressão digital” no autor convidado e
ainda o que dela ficou no coração do público.
José Fanha partilhará connosco alguns livros da sua
vida como:
“O gato de Uppsala" de Cristina de Carvalho;
"Contos Vagabundos" de Mário de Carvalho;
“Jesusalém” de Mia Couto

27 (11h00)
Histórias para Instrumentos – “Panfonia e o silêncio”,
por Rui Afonso
Público-alvo: 3 aos 5
27 (16h00)
Ciclo de Cinema
Público-alvo: toda a família
30 (21h00)
“A República: Figuras, Escritas e Perspectivas” – ciclo
de conferências no âmbito das comemorações do centenário da República. Conferência “José Gomes Ferreira: olhar a I República com olhos de criança” por Carina Carmo.
Telf: 289 700 430
ipaulo@cm-olhao.pt | http://www.cm-olhao.pt

• Biblioteca Municipal de Ourique

11 (15h45-16h30) – Turma 3º B
11 (16h45-17h30) - 1º ano
12 (16h45-17h30) – 2º ano

19 (21h00)
Apresentação do livro “Mataram o Sidónio”, do Dr.
Francisco Moita Flores, com a presença do autor.

Telf.: 286 512 654
biblioteca@cmourique.pt

• Biblioteca Municipal de Silves
Novembro
Até Julho de 2011
“Imaginásio” - o ginásio da imaginação (projecto anual
de promoção da leitura para escolas e para todos os
que gostam de usar a imaginação).
8 (18h00)
“Contos de mães”, no âmbito da iniciativa “Contos de
colo e aconchego”.
Público-alvo: a partir de 4 anos
8
Leituras de berço
Público-alvo: bebés dos 9 aos 18 meses
8 a 22
“Momento”- exposição colectiva de trabalhos fotográficos produzidos no atelier
de iniciação à fotografia e batida fotográfica, realizadas por jovens silvenses no
Verão de 2010, com a coordenação do
fotógrafo e formador Roberto Soares
Organização: Sector da Juventude do
Município de Silves
11 (21h00)
“Quintas de cinema” - ciclo “Federico Fellini”
Sessão I: “O Navio”
Público-alvo: público em geral

Novembro
Até 13
Exposição “Letras e Cores, Ideias e Autores”

12 e 26 (18h00)
“Conto com todos” - um leitor da biblioteca partilha
histórias com os mais novos e suas famílias

Até 12
Oficinas Criativas: “De pequenino é que se torce o
livrinho”, integrado no projecto LETRAS VIVAS – cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian
Público-alvo: pré-escolar e 1º ciclo

12: Paulo Pires
26: Rosário Pontes

8 a 12
Actividade Leitura do Livro “A Maria Castanha” -a partir
da história da “Maria Castanha”, as crianças irão construir um fantoche da Maria Castanha.
8 e 9 (15h15-16h00) – turma JI
9 (16h45-17h30) – 4º ano
10 (16h45-17h30) – Turma 3º A

15 e 29 (18h00)
“MusicA’brincar” - projecto que, através de oficinas
lúdicas, promove a compreensão musical nos bebés,
tendo como requisito fundamental a participação dos
pais.
Público-alvo: bebés dos 9 meses aos 3 anos
18 (21h00)
“Sarau instável” - tertúlia à volta de autores, temas e
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outros vícios. Tema: “Música de cama”, com convidados muito especiais: na dança do ventre, música e performance ao vivo…

25 (21h00)
“Quintas de cinema” - ciclo “Federico Fellini”
Sessão II: “Roma”

20 (15h30)
“À volta dos livros” – acção de promoção da leitura, no
âmbito da colaboração regular com o projecto “Pólos
de Educação ao longo da Vida”
Local: sede do Pólo de Fontes da Matosa
Público-alvo: membros do respectivo pólo

26 (18h30)
Apresentação do “Guia do Itinerário Cultural dos Amorávidas e dos Almóadas”, com a presença do Prof.
Doutor Fernando Branco Correia e de representantes
do Município de Silves, Centro Nacional de Cultura,
Fundação El Legado Andalusí e Junta de Andalucía
Público-alvo: público em geral

20 (17h30)
Apresentação do livro “A Proclamação da República no
Algarve”, do Engº Aurélio Nuno Cabrita, com apresentação da obra pelo Prof. Doutor António Rosa Mendes

http://www.legadoandalusi.es/ | http://www.cnc.pt/

27 (16h30)
Apresentação do livro “A Força do Amor”, de Jéssica A.
S. Inácio*, com apresentação da obra pelo Professor
António Fraga e pelo editor.
Público-alvo: público em geral
www.chiadoeditora.com/

20 e 27 (16h00)
“Aqui há sábado” - oficinas que cruzam a literatura e
as artes:
20: “MusicA’brincar” - “Oficinas em Família” (para crianças
dos 6 aos 10 anos e seus pais)
27: Oficina de criação de bijutaria com histórias dentro.

22
Leitura com Mimos
Público-alvo: bebés dos 18 aos 36 meses
22 (18h00)
“Contos de animais”, no âmbito da iniciativa “Contos
de colo e aconchego”
Público-alvo: a partir dos 4.
24 (19h30)
X Encontro Novas Oportunidades a LER+: “Fado(s)” visionamento do filme “Fados”, de Carlos Saura, com
debate, momentos musicais ao vivo e sugestões de
leitura. Inclui visita à exposição “Amália Nossa”, patente ao público no espaço da sessão, no âmbito da parceria com o Centro Novas Oportunidades da Escola
Secundária de Silves
Local: Igreja de Misericórdia de Silves
Público-alvo: formadores e formandos e suas famílias
http://www.cno-essilves.com/
http://www.youtube.com/watch?v=XdOE5ERp-s4
http://www.youtube.com/watch?v=gfOYIDostFA

29 a 3 de Dezembro
“A Outra Face da Lua” - projecto de continuidade de
promoção da leitura com jovens (acção sobre a temática do amor/sexualidade, com produção de escrita,
debate, leituras e sugestões), com a participação especial da Dr.ª Lúcia Mendonça.
Local: Escola Secundária de Silves
Público-alvo: alunos do 10.º ano regular e profissional
Telf.: 282 442 112
biblioteca@cm-silves.pt | www.cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Novembro
3ªs e 5ªs (10h30 e 14h00)
Hora do Conto: "Ao abrir o livro..."
Público-alvo: do pré-escolar ao 2.º ciclo e outros grupos que tenham interesse na área
Inscrição prévia.
4ªs (10h00-11h30)
6ªs (14h00-15h30)
Ao encontro da Biblioteca...
Público-alvo: grupos de pelo menos 10 pessoas
Inscrição prévia.
6ªs (10h30 e 14h00)
Zás... O que o Livro nos Traz...: "Biodiversidade"
Público-alvo: 1.º e 2.º ciclos e outros grupos
Sábº (16h00)
O Baú das Letras
Público-alvo: grupos com interesse na actividade
http://obaudasletras.blogspot.com

Até 15
Exposição “1.ª Mostra Proverbial” - exposição que reúne um conjunto de obras dedicadas aos provérbios,
provenientes dos quatro cantos do mundo, permitindo
aos visitantes conhecer diferentes abordagens desta
temática. Serão, ainda, expostas esculturas, pinturas e

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
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ilustrações alusivas ao tema da paremiologia, e apresentados trabalhos levados a cabo pela associação
Organização: Associação Internacional de Paremiologia
Até 31 Dezembro
"Letras e Cores, Ideias e Autores da República"
Até 31 Dez
"Centenário da República, Livros e Memórias" - destaque das obras do espólio da Biblioteca Municipal acerca
deste momento da história de Portugal. Estão representados autores da época e autores de referência que
estudaram esse período.
18 (21h00)
"Tavira Militar na 1ª República”, por Capitão Arnaldo
Casimiro Anica (Historiador local), no âmbito do centenário da República.

•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:
Novembro:
5, 12, 19 e 26
Novembro:
Curso breve sobre a União Europeia
10, 17, 24 (4ªs)
30 (3ª)
16h00 às 17h30
Formador: Prof. Doutor António Covas
Informações e inscrições (grátis):
Telf.: 289 800 906 | Fax: 289 819 025

19 (18h00)
“Gyotaku”: palestra por Rachel Ramirez - acção dedicada às origens e à história de uma técnica de gravação de imagens japonesa chamada Gyotaku. Há mais
de um século atrás, os pescadores japoneses, com a
intenção de recordar o resultado das pescarias,
cobriam os peixes com tinta e pressionavam uma folha
de papel de arroz sobre eles. O desenvolvimento e uso
da técnica, os materiais e a estética, trazidos para a
América e espalhados por todo o mundo, são alguns
dos aspectos abordados na conferência.

cde@ualg.pt

FORMAÇÃO BAD SUL 2010

Nota: A palestra em língua inglesa com possibilidade de tradução para o português se solicitado.

NOVEMBRO

25 (10h00)
“Noite de Natal”, por Paulo Lages - leitura encenada na
qual lhe será dada a oportunidade de participar nessa
mesma história.
Público-Alvo: 1º ciclo e 5º ano
Número de participantes: 60 pessoas em sala ou 80
pessoas em auditório
Duração: 70 minutos
Inscrição prévia.

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€

26 (11h00)
Conferência sobre “História do Algarve”, por Peter
Kingdon Booker
27(17h00)
“Audições comentadas”, por João Miguel Cunha
27: Frédéric Chopin "O poeta do Piano"
Público: A partir dos 12 anos
Duração das audições: 60 - 90 min.

O BAÚ DAS LETRAS ITINERANTE…
A equipa do Baú circulará por diversos espaços educativos do concelho, levando livros e contando histórias.
A escala de itinerância e contactos com os educadores
ficam a cargo do espaço infantojuvenil.
Telf.: 281 320 576 | 281 320 585
biblioteca@cm-tavira.pt
http://www.cm-tavira.pt

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