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DESTAQUE
 Nova Biblioteca Municipal em Serpa
A
Biblioteca
Municipal
Abade Correia da Serra
abriu as portas no dia 23
de Janeiro e retoma o
nome da 1ª biblioteca
pública criada em Serpa,
em 1904, homenageando
uma das figuras mais
notáveis do Século das
Luzes, natural da cidade.
O equipamento possibilita
o acesso a serviços de
leitura e consulta local,
possui também um espaço
para adultos, que compreende as áreas dedicadas à imprensa, vídeo e multimédia
e um espaço para os mais novos com bebéteca. A biblioteca dispõe também de
uma sala polivalente e de cafetaria.
A obra representa um investimento de 1.090.000 euros, foi financiada pela Autarquia e comparticipada em cinquenta por cento pelo Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais.
Notícia em: http://www.cm-serpa.pt/NoticiasDisplay.aspx?ID=358
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 Parlamento Europeu atribui nome de Lucas

EM FOCO
 I Jornadas de Arquivo - Albubeira 2009
O Arquivo Histórico de Albufeira pretende organizar as
I Jornadas de Arquivo. Serão incluídos painéis no âmbito
das seguintes temáticas: arquivos electrónicos, modernização administrativa e arquivos históricos. Programa a
anunciar brevemente.
Tel: 289598830 | E-mail: arquivo.historico@cm-albufeira.pt /
sonia.negrao@cm-albufeira.pt / nelson.vaquinhas@cmalbufeira.pt

 Incorporação de livros de Registo Paroquial
O Arquivo Histórico de Albufeira procedeu, no dia 9 de
Janeiro do corrente, à entrega de dois livros de Registo
Paroquial (mistos), no Arquivo Distrital de Faro. Os
documentos, pertencentes à freguesia de Marmelete,
concelho de Monchique, relativos aos anos de 1872 e
1873, passam agora a integrar o conjunto de fundos
dos Registos Paroquiais do Algarve, à guarda do Arquivo
Distrital de Faro. A entrega destes livros à Divisão dos
Assuntos Culturais da Câmara Municipal de Albufeira
deveu-se à gentileza de um particular, tendo os técnicos
do Arquivo Histórico dado, de imediato, cumprimento ao
Decreto-Lei n.º 149/83, de 5
de Abril. Este diploma estipula que os Registos Paroquiais pertencem ao património documental do Estado, cuja incorporação nos
arquivos distritais é obrigatória.
Os livros de Registo Paroquial
constituem
fontes
valiosas para o estudo da
demografia histórica, história
da família ou genealogia.
Tel: 289598830 | arquivo.historico@cm-albufeira.pt
 Exposição no Arquivo Municipal de Loulé
“Um Selo para a Cidade Educadora” é o nome do projecto que está a ser desenvolvido por serviços da Câmara
Municipal de Loulé e várias entidades da sociedade civil,
com vista a desenvolver nos jovens o espírito de persistência e de pesquisa face ao coleccionismo, bem como
explicar a importância que o selo teve para a comunicação e formação da sociedade.
Nesse sentido, o Arquivo Municipal de Loulé recebe,
entre 2 e 30 de Março de 2009, a 1ª Exposição “A Filatelia é Gira / Loulé Cidade Educadora”.
Notícia: Região Sul de 15.12.2008

 Novo horário do Arquivo Municipal de Tavira
Desde 19 de Janeiro de 2009 que o Arquivo Municipal
de Tavira funciona em novo horário, para consulta de
documentação na fase histórica:
2ª a 6ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

 Inauguração do Arquivo Municipal de Vila do
Bispo
No âmbito das comemorações do Dia do Município, a
Câmara Municipal de Vila do Bispo inaugurou o Arquivo
Municipal no passado dia 31 de Janeiro.

Pires à sala de leitura da Biblioteca
O Parlamento Europeu (PE) atribuiu recentemente o
nome do antigo eurodeputado português Francisco
Lucas Pires à sala de leitura da Biblioteca do PE em Bruxelas.
O Parlamento Europeu honra, assim, a memória do
deputado português pela sua contribuição significativa
no processo de integração europeia e para a plena adesão de Portugal à União Europeia.
Eurodeputado durante 12 anos, Lucas Pires, falecido em
1998, foi professor de direito constitucional e de direito
comunitário, membro do grupo PPE/DE e o primeiro
Vice-Presidente português do Parlamento Europeu, após
a adesão de Portugal à CEE em 1986. A sua influência
na instituição e o seu prestígio junto dos colegas deputados europeus são bem confirmados por esta decisão,
que perpetua o nome do político e professor português
junto das futuras gerações de eurodeputados, cidadãos
que visitam o Parlamento Europeu e dos milhares de
funcionários de quase trinta nacionalidades que diariamente frequentam as suas instalações.

 A Hemeroteca electrónica
A Biblioteca da Universidade de Regensburg lançou, há
mais de dez anos, o serviço para bibliotecas e centros
de investigação que se transformou na maior base de
dados de revistas electrónicas do mundo, com um crescente número de utilizadores.
Aceda ao conteúdo em: http://www.goethe.de/ins/pt/
lis/wis/sbi/art/pt3235495.htm

 Nova biblioteca digital para crianças
A Biblioteca de Livros Digitais, apresenta livros em formato digital, conjugando a leitura com o cinema de animação, o vídeo e o áudio, de modo a incentivar o gosto
pela leitura, tirando partido das novas tecnologias. O
grande objectivo deste projecto, que envolve o Centro
de Investigação para as Tecnologias Interactivas, o Plano Nacional de Leitura, a Rede de Bibliotecas Escolares
e o Plano Nacional de Ensino do Português (PNEP), é a
criação de um instrumento que promova a leitura, tirando partido da natural apetência que os mais jovens tem
pelas novas tecnologias.
A prioridade vai ser dada às obras destinadas a crianças
entre os 5 e os 7 anos, para as quais ler em interacção
com o computador é particularmente útil para a aprendizagem da leitura, bem como para a motivação para
esta actividade.
Para saber mais aceda a: http://www.min-edu.pt/
np3/3004.html

 Biblioteca Digital em risco
Uma biblioteca digital, desenvolvida em software livre,
no Brasil, está prestes a ser desactivada por falta de
acessos. Nesta biblioteca digital podem-se observar gratuitamente, as grandes pinturas de Leonardo Da Vinci,
escutar músicas em MP3 de alta qualidade, ler obras de
Machado de Assis ou a Divina Comédia, ter acesso às
melhores histórias infantis e vídeos da TV ESCOLA. Só
da literatura portuguesa são 732 obras. É possível

Notícia: http://www.cm-viladobispo.pt/
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(Cont. pág. seg.)
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reverter esta situação, divulgando e incentivando amigos, familiares e conhecidos, a utilizarem esta ferramenta de disseminação da cultura e do gosto pela leitura.

Dia “Por Uma Internet Mais Segura 2009”:
http://www.miudossegurosna.net/artigos/2008-1204.html
Site oficial da Rede de Bibliotecas Escolares:
http://www.rbe.min-edu.pt

Para saber mais aceda a: www.dominiopublico.gov.br

 Projecto Seguranet e Bibliotecas Escolares
A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) pretende que as
bibliotecas escolares se associem ao projecto Seguranet
com o objectivo da promoção da literacia digital e formação dos leitores na utilização da tecnologia de informação.

 Catálogo online - Biblioteca de Moura
A Biblioteca Municipal de Moura disponibiliza no catálogo
online, além dos catálogos das bibliotecas municipais,
os catálogos das bibliotecas escolares do concelho.
Para aceder ao catálogo: http://moura.libware.net/
OPAC/
 Vila Real de Santo António - Catálogo online
O blogue da Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo
António também já disponibiliza o acesso ao catálogo
online de todas as bibliotecas escolares. Numa primeira
fase só é possível o acesso ao fundo local.
Para saber mais aceda a: http://bmvrsa.blogspot.com/
 Um Livro sempre à mão… em Lagos
Os Pólos de Leitura de Lagos têm novo horário de funcionamento. Tendo em conta o verificado nos últimos
três meses de 2008, a autarquia decidiu que, para que
todos os interessados possam ter um livro sempre à
mão, a Biblioteca Municipal de Lagos e os Pólos de Leitura vão continuar a abrir aos Sábados.

O projecto Seguranet é um projecto em que o Ministério
da Educação está envolvido a nível oficial, através da
DGIDC, em associação com outros organismos do estado e entidades privadas, destinado a promover uma
utilização segura da Internet.
Este projecto disponibiliza um conjunto de materiais de
esclarecimento sobre a temática e promove diversas
actividades orientadas para alunos, professores e pais.
A RBE gostaria ainda de poder contar com as equipas
SABE e Bibliotecas Municipais numa eventual colaboração nas actividades em escolas ou na própria Biblioteca
Municipal, permitindo melhor visibilidade a todas as
actividades.
Próxima actividade:
10 de Fevereiro:
Dia Europeu da Internet Segura de 2009: transmissão
vídeo pela web (20 minutos)
Site com materiais de trabalho e divulgação:
Apresentação de suporte ao Dia Europeu da Internet
Segura 2009:
http://www.seguranet.pt/index.php?
action=collection_view&id=91&module=repositorymodul
e
Links úteis:
Site oficial do Projecto Internet Segura:
http://www.internetsegura.pt/
Site com informações e guias de utilização para uma
navegação segura da internet:
http://www.seguranet.pt
Centro de Recursos: http://www.seguranet.pt/
index.php?action=view&module=repositorymodule
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(O horário de funcionamento da Biblioteca manter-se-á, de 3ª
a Sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h. Os Pólos de Leitura de Barão de São João, Bensafrim e Luz estarão em funcionamento de 2ª a 6ª (10h às 13h e 14h às 18h), com abertura no
1º e 3º Sábado de cada mês (com o mesmo horário) e encerramento na 2ª feira seguinte. Para mais informações, os interessados deverão contactar o Serviço de Biblioteca e Pólos da
Câmara Municipal de Lagos através do telefone 282 767 816).

 5ª Edição do Concurso Literário Sophia de Mello
Breyner Andresen
O dia 6 de Fevereiro de 2009 é a data limite para a
apresentação dos trabalhos candidatos à 5ª Edição do
Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen, a
entregar na Biblioteca Municipal de Loulé ou na Biblioteca Municipal de Lagos. São admitidos a concurso trabalhos de poesia, prosa e ensaio, em língua portuguesa, e
ilustrações, feitos por estudantes que frequentem o 3.º
ciclo do ensino básico e o ensino secundário ou equiparado, no Algarve. Regulamento disponível nas Bibliotecas Municipais e Escolares da Região.

 Biblioteca Municipal de Silves assinala “Dia dos
Namorados”
No Dia de São Valentim, assinalado a 14 de Fevereiro, a
Biblioteca Municipal de Silves propõe aos seus leitores
três actividades para um sábado romântico: um espectáculo de teatro, um momento de relaxamento e outro
musical:
21h00: estreia nacional do espectáculo “O amor é o
amor e depois… (poesia, teatro e música para 3 cupidos)”, pelo grupo teatral A Gaveta.
15h30: nas “Leituras Zen”, é possível experimentar uma
massagem de relaxamento enquanto é lido um poema
de amor.
(Cont. pág. seg.)
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17h30: momento musical, com os músicos Ricardo Martins (piano e voz solo), Paulo Pires (coros e acordeão) e
Nuno Martins (guitarra e coros). Haverá ainda leitura de
poemas alusivos ao dia por parte de alguns técnicos da
Biblioteca.
Notícia: http://www.regiao-sul.pt/print.php?
refnoticia=91495

 Exposição de Marionetas em Silves
De 2 a 28 de Fevereiro estará patente
na Biblioteca Municipal de Silves a
exposição de Marionetas, da autoria do
grupo de teatro de Viana do Castelo,
“Marionetas, Actores & Objectos”. São
96 marionetas construídas por Sabahat Passos e Alexandre Passos para os
espectáculos deste grupo. Estas verdadeiras obras de
arte representam diferentes personagens de histórias
populares, da mitologia grega, dos contos infantis. A
exposição inclui, ainda, uma colecção das réplicas de
Gigantones, de forma a contribuir para uma maior
divulgação das “marionetas” tradicionais da região do
Alto Minho. Poderão ainda ser vistos diversos materiais
didácticos, desenhos de cenários, desenhos de construção de marionetas, livros, cartazes e fotografias de
espectáculos, bem como assistir a algumas representações e demonstrações de manipulação de diferentes
técnicas; poderão também ser experimentadas as
marionetas de vara, com a supervisão e orientação de
um manipulador.
Esta exposição tem um carácter itinerante, tendo sido já
apresentada nas principais salas do país, bem como em
várias bibliotecas municipais.
Para saber mais: http://www.cm-silves.pt/
portal_autarquico/silves/v_pt-PT

NOTÍCIAS
• Biblioteca Municipal de Faro
Fevereiro
7 (9h00 às 18h00)
“Psicomotricidade Infantil” - Workshop multidisciplinar
teórico-prático.
Público-alvo: educadores, animadores, professores
Inscrições prévias.
(psicomotricidade.algarve@hotmail.com )
Organização: Oficina de Ideias.
9 a 23
Exposição de Pintura de Valentina Ferreira.
13 (12h00)
“Responder à Letra” - Actividades de escrita criativa
pelo Serviço Educativo da Biblioteca.
Público-alvo: 3º Ciclo e Secundário do concelho.
Inscrições prévias.
17 (10h00 e 14h00)
“Poesia aos Pedaços” - Actividades de escrita criativa
pelo Serviço Educativo da Biblioteca.
Público-alvo: 2º, 3º Ciclo e Secundário do concelho.
Inscrições prévias.
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14 (6h00)
Apresentação da Biografia de Carlos Paião, por Maria
do Deserto, com a presença da autora.
Público-alvo: público em geral.
18 (10h30)
“Palavras com que brinco e aprendo – a oralidade
regional no 1º ciclo ensino básico”, com a actuação das
Nagragadas. Concepção e realização: Associação de
Pesquisa e Estudo da Oralidade.
Público-alvo: alunos do 2.º ciclo do ensino básico.
Inscrições prévias.
19 (21h30)
“Os Bons Muros fazem os Bons Vizinhos” - Palestra
sobre provérbios. Concepção e realização: Rui Soares –
Associação Internacional de Paremiologia.
Público-alvo: público em geral.
28 (16h00)
Sábados em Família – “Uma Grande Árvore”, concepção e realização: Agora Teatro.
Público-alvo: Pais e filhos - crianças dos 3 aos 5 anos.
Inscrições prévias.
Tel. 289 897 500 - geral | db.dcp@cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Loulé
Fevereiro
Projecto Internet Sénior - tem por objectivo possibilitar um primeiro contacto com os computadores e com
a Internet.
Marcação prévia.
3ªs e 5ªs (10h30 e 15h00)
Actividades de expressão plástica, escrita criativa e
promoção da leitura: mês dedicado ao Carnaval - conjunto de actividades que têm como principal objectivo
incentivar o gosto pelos livros e pela escrita de uma
forma lúdica e pedagógica.
Público-alvo: Jardim de Infância e do 1º Ciclo
Marcação prévia.
4ªs e 6ªs (10h30 e 15h00)
Hora do Conto: “O magnífico Plano do Lobo”, de Melanie Williamson
Público-alvo: Jardim de Infância e do 1º Ciclo
Marcação prévia.
4ªs (18h15)
Clube de Leitura e Teatro - destina-se a crianças a partir dos 4 anos e respectivos pais e tem como objectivo
reunir as gerações, para em conjunto, partilharem histórias, vivências e experiências, tudo à volta do livro
Com a presença de convidados, escritores entre outras
actividades.
Entrada Livre
5ªs -e 6ªs (16h00/18h00)
Acção “O melhor livro para o meu filho” - destina-se a
colmatar algumas necessidades que os pais/ educadores demonstram relativamente à promoção do livro e
da leitura junto dos filhos. Concepção e realização:
(Cont. pág. seg.)
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Andreia Brites www.obichodoslivros.blogspot.com
Público-alvo: pais e professores/educadores
Nº máximo de participantes: 16
Marcação prévia.
5 e 19 (21h00)
Clube de Leitura de Loulé - tem como objectivos realizar leituras partilhadas, despertar o espírito crítico e
promover a reflexão, a discussão e a troca de ideias,
constituindo-se como um espaço informal em que o
Livro é a ferramenta eleita.
Público-alvo: público em geral .
Marcação prévia.
7 (14h30/18h30)
Seminários “Descobrir a Possibilidade” : Seminário 3 –
“A possibilidade criativa como expressão natural”. Concepção e realização: Nuno Rodrigues
Público-alvo: professores, educadores de infância, animadores de grupos, profissionais e estudantes da área
da música e das artes performativas, assim como
todos os interessados neste campo de pesquisa e
experimentação.
N.º máximo de participantes: 26
A idade mínima de participação é de 16 anos.
Marcação prévia.
10 e 25 (21h00)
Clube de Leitura de Quarteira - tem como objectivos
realizar leituras partilhadas, despertar o espírito crítico
e promover a reflexão, a discussão e a troca de ideias.
Público-alvo: público em geral .
Local: sala anexa à Junta de Freguesia de Quarteira
Marcação prévia.
20 e 27 (16h00)
Tardes de Cinema - Ciclo “Catherine Zeta-Jones”:
Dia 20 – O Par do Ano. Dia 27 – Chicago
Entrada Livre
21 (11h00)
Conferência “Comida Algarvia” - “Die Küche des Algarve” - conferência para falantes de língua alemã, por
Georg Cabral, inserida no Ciclo de Conferências e Passeios “Portugal – Perspectivas 5”
13h00 – Almoço de especialidades algarvias no Restaurante ´Rosmaninho` em Sarnadas.
Marcações dois dias antes através do Tm: 91-8523820.
A participação na conferência é gratuita.
25 (18h15)
Hora do Conto para Pais e Filhos.
Entrada Livre.
Tel.: 289 420 590
biblioteca@cm-loule.pt

• Biblioteca Municipal de Lagoa
Fevereiro
3 Fevereiro a 31 de Março
Exposição de Pintura de Nicole Vito.
28 (17h00)
Conferência: “Os Símbolos numa Heráldica Institucional Algarvia entre duas Reformas (1930 -1991)”, com
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o Coronel Pedroso da Silva, da Academia de Heráldica
do Algarve, integrada no II Ciclo de Conferências:
“Heráldica, uma linguagem que identifica”
Tel.: 282380436 | http://www.bmlagoa.com

• Biblioteca Municipal de Silves
Fevereiro
Leitura sem fronteiras - visitas guiadas à Biblioteca
para jardins de infância, escolas, associações/
colectividades e grupos organizados do concelho.
Marcação prévia.
2ªs (18h00)
Leitura com mimos - estórias, rimas e canções para
encantar e envolver pais, e bebés até aos 3 anos.
2ª a 6ª
Biblioteca das viagens - viagens ao fantástico mundo
da imaginação, para grupos escolares.
Marcação prévia.
4ªs (17h00 às 19h00)
Os livros devem estar loucos - leituras personalizadas,
em voz alta, em diversos espaços da Biblioteca.
4ªs (15h30)
Cinem’arte - inesquecíveis tardes de cinema.
4ªs ou Sábados
Leio, e depois? - clube de leitura para jovens entre os
14 e os 18 anos, quinzenalmente, às quartas-feiras ou
sábados.
Marcação prévia.
6ªs (18h00)
Leio para ti - o melhor da literatura para a infância,
para crianças a partir dos 4 anos.
Sábados (16h00)
Aqui há Sábado! - estórias, oficinas, espectáculos e
muitas surpresas…
2 a 28
Exposição de marionetas, pelo grupo de teatro
“Marionetas, Actores & Objectos”, no âmbito do programa “Território Artes”.
7 (21h00)
“Livros que mudaram o meu mundo” - confissões à
volta das palavras que deixam “impressão digital”, com
o docente universitário António Guerreiro.
10 e 24 (21h00)
Comunidade de leitores para adultos - encontros informais e intimistas à volta dos livros e das leituras –
quinzenalmente, às terças-feiras.
Ciclo “5 livros, 5 filmes”: 10 e 24 de Fevereiro
Marcação prévia.
11 (15H30)
Acção de formação “Estratégias e prática da narrativa”,
com António Torrado.
(Cont. pág. seg.)
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Público-alvo: educadores/professores e animadores/
promotores do livro e da leitura.
11 e 12 (10H00)
“À conversa com António Torrado”.
Público-alvo: crianças entre os 8 e os 12 anos
12 (15h30)
“O amor que está dentro dos livros”, com António Torrado.
Público-alvo: jovens e adultos.
12 e 26 (21h00)
Ciclo de cinema “12 filmes para ver antes de morrer”
- com comentário e debate, quinzenalmente, às quintas-feiras.
14 (18h00)
“Músicas no átrio” – Entre o fado e as palavras dos
poetas…
14 (21h00)
Espectáculo de poesia, música e teatro “O amor é o
amor e depois…”, pel’A Gaveta – Associação Cultural e
Pesquisa Teatral.
14 e 28 (17h00 às 19h00)
Leituras zen - sessões de massagem de relaxamento
com fundo musical e leitura de textos, quinzenalmente, aos Sábados (5€ por pessoa).
20 (21h00)
“Livros que mudaram o meu mundo”, com o Professor
José Louro.
21 (21h00)
Monólogo “Carta da Corcunda para o Serralheiro” (de
Fernando Pessoa), com a actriz Ângela Pinto e participação especial da escritora Inês Pedrosa.
Tel.282 442 112
biblioteca@cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Fevereiro
2ªs (18h00)
Reuniões do Clube de Leitura
Público-alvo: adulto (a partir dos 18 anos)
3ªs e 5ªs (14h00 às 15h30)
Hora do Conto - no âmbito do Projecto melhorar o nosso ambiente. Trabalhar a partir do livro de forma a
motivar as crianças para a leitura, desenvolvendo a
sua capacidade de audição e compreensão.
Público-alvo: dos 3 aos 6 anos; 7 aos 12 anos e 13 aos
15 anos (cada conto corresponderá à faixa etária do
grupo que se inscreve e incluirá uma pequena actividade relacionada com o tema explorado).
Duração: cerca de 45 min. por sessão
N.º participantes: mínimo 6 e máximo 30
Marcação prévia

4ªs (10h00 às 11h30)
6ªs (14h00 às 15h30)
Vem conhecer a Biblioteca… - visitas guiadas ao espaço, mediante marcação prévia (deverá ser efectuada
com 15 dias de antecedência, no mínimo).
Duração: cerca de 90min.
Público-alvo: alunos do 4º ao 12º ano; Universidades;
outros grupos que tenham interesse na área.
6ªs (10h00 às 11h30 e 14h30 às 16h00)
Educar para Renovar - no âmbito do “Projecto melhorar o nosso ambiente”. Nesta oficina temática, os participantes serão incentivados a preservar o ambiente
através da dramatização de uma história relacionada
com o tema – interacção em grupo.
Público-alvo: dos 7 aos 13 anos.
Duração: cerca de 60 min. por sessão
N.º participantes: mínimo 6 e máximo 30
Marcação prévia
20 (21h30)
“…Primeiro Amor de Samuel Beckett”, pelo o grupo
A Gaveta.
Público-alvo: público em geral
Duração: cerca de 60 min.
18 (18h00)
“Encontros com a Universidade” - Ciclo de conferências
sobre História do Algarve: “O outro Reino: O Algarve
Medieval”, por Luís Oliveira.
Público-alvo: público em geral
Duração: cerca de 60 min. por sessão
27 (18h00)
Ciclo de Colóquios: “Qualidade de vida em todas as
idades”. “Trajectórias de Cuidar e seus Significados”,
pelo Dr. José de São José.
Público-alvo: público em geral
Duração: cerca de 60 min.
Organização: Associação Espaço Social e Cultural do
Professor
27 (11h00)
Conferência – “Os Portugueses no Extremo Oriente”,
por Peter Kingdon Booker
Público-alvo: público em geral.
Duração: cerca de 60 min.
Tel.: 281 320 576 / 281 320 585
biblioteca@cm-tavira.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:
Fevereiro: 6, 13, 20 e 27
Telef.: 289 800906 |Fax: 289 819025
cde@ualg.pt | mjbarra@ualg.pt
(Cont. pág. seg.)
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FORMAÇÃO 2009
1º SEMESTRE DE 2009
FEVEREIRO
Catalogação de Monografias - Avançada
Dias: 16 e 17 de Fevereiro (Beja)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia)
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
MARÇO
Catalogação II - Avançada
Dias: 12 e 13 de Março (Faro)
Formadora: Rosa Castro (Bibliotecária da Escola Superior de Educação, da Universidade do Algarve)
Nº de Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não associados: 180€
Catalogação de Recursos Electrónicos
Dias: 16 e 17 Março (Faro)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia)
Nº de Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não associados: 180€
Arquivos Correntes - Módulo I: Gestão, Organização e Classificação
Dias: 26 e 27 de Março de 2009 (Faro)
Formadora: Luísa Pereira (Técnica Superior do Arquivo
Municipal de Silves)
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
ABRIL

Catalogação de Monografias - Iniciação
Dias: Adiada para 14 e 15 de Maio (Beja)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia)
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
Bibliotecas Escolares e Trabalho Colaborativo: na
Escola/Agrupamento, em Parcerias, em Rede
Dias: Adiada para 16 e 30 de Maio (2 Sábados, em
Faro)
Formadoras: Maria José Vitorino e Ana Melo
(Bibliotecas Escolares)
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
JUNHO
Catalogação de Material Não Livro
Dias: Adiada para 4 e 5 de Junho (Beja)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia)
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
Indexação em Bibliotecas Públicas
Dias: 5 de Junho de 2009 (Faro)
Formadoras: Anabela Anjos (Técnica Superior), Maria
José Mackaaij (Bibliotecária); Rute Guerreiro
(Bibliotecária), da Biblioteca Municipal de Silves
Nº Horas: 7
Preço: Associados: 60€ | Não Associados: 90€

Para saber mais sobre formação aceda a:
http://www.apbad.pt/Formacao/formacao.htm

Catalogação de Periódicos
Dias: 13 e 14 de Abril de 2009 (Beja)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia)
Nº Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não Associados: 180€
Introdução à Gestão de Qualidade em Serviços de
Informação e Documentação
Dias: 16 e 17 de Abril de 2009 (Faro)
Formadora: João Sabóia Arquivista (Arquivista e Director do Arquivo Distrital de Faro)
Nº Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não Associados: 180€
MAIO
Arquivos Correntes – Módulo II: Constituição e
Organização de Processos
Dias: 7 e 8 de Maio de 2009 (Faro)
Formadora: Isabel Dias Salvado (Técnica Superior do
Arquivo Municipal de Tavira)
Nº Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não Associados: 160€

Para mais esclarecimentos sobre o Plano de Formação 2009 da BAD Sul, contactar:
Maria João Barradas
E-mail: badsul@apbad.pt
E-mail: mjbarra@ualg.pt
Telm. 913246932
Telf. 289 800100-ext.6317
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