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Caros profissionais BAD
Espero que como eu se sintam motivados por pertencer a uma área em que sentimos que as coisas mexem, que as actividades se multiplicam, que para além
da crise, a criatividade impera, que a inovação e o uso das novas tecnologias
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Este meio de informação pretende ser um dos canais de difusão das iniciativas
de todas as nossas unidades documentais, de todos os nossos projectos.
Escrevam. Participem. Divulguem.
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Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul da BAD
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Desde 17 de Fevereiro é possível proceder ao download da aplicação DIGITARQ,
acessível a partir do site http://digitarq.pt. O Digitarq foi desenvolvido pelo Arquivo Distrital do Porto em articulação com a Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ) e
com a colaboração da Universidade do Minho para o desenvolvimento informático.
O projecto foi apoiado pelo Programa Operacional da Cultura (POC).
O Digitarq é disponibilizado através de uma licença BSD modificada, podendo ser
utilizado e redistribuído gratuitamente e alterado (realizando obras derivadas),
desde que sejam respeitados as condições expressas na licença de exploração.
A DGARQ considera que esta acção funcionará como um forma de impulsionar a
qualidade e normalização na descrição e disponibilização de conteúdos de arquivo
e que servirá de motivação para o desenvolvimento de outras aplicações num
mercado que se pretende competitivo e dinâmico.
Sendo de distribuição gratuita, é aconselhável a consulta das condições de distribuição, dos requisitos e conjunto aplicacional desta plataforma.
Qualquer pedido de informação sobre esta aplicação ou comentário sobre a sua
utilização ou download, deverá ser dirigido à secretariado@dgarq.gov.pt.

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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EM FOCO - Distrito de Faro
 Casa dos Rapazes ganha biblioteca

A biblioteca da Casa dos Rapazes, inaugurada a 19 de
Fevereiro, conta com mais livros e dois computadores
portáteis, com ligação à internet. A remodelação surgiu
na sequência da campanha de recolha de livros que
decorreu no Forum Algarve, durante a época natalícia,
que também permitiu equipar e remodelar integralmente a biblioteca. Os computadores portáteis foram oferecidos pelo Hipermercado Jumbo. Quem quiser contribuir
pode entregar livros directamente no Instituto D. Francisco Gomes, que conta com o apoio da Biblioteca António Ramos Rosa na organização e tratamento técnico
das obras.
http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_ver.asp?
noticia=27823

 Semana Nacional da Leitura em Loulé
A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, de Loulé, vai comemorar, entre 2 e 6 de Março, a
Semana Nacional da Leitura. Pretende-se dar maior visibilidade ao livro e ao gosto pela leitura, no âmbito do
projecto “Loulé a Ler +”. Durante a Semana Nacional da
Leitura, será colocada a circular uma carrinha que servirá os alunos de 10 escolas do ensino pré-escolar e do
primeiro ciclo. As escolas beneficiadas serão as que não
têm uma biblioteca no seu edifício e/ou se encontrem
distantes da biblioteca-sede. Para as escolas que
venham a requerê-lo, haverá também “Horas do Conto”,
contribuindo assim para a promoção do livro e da leitura
junto das camadas mais jovens do Município.
Notícia:
http://barlavento.online.pt/index.php/noticia?
id=30663&tnid=5

 Maré de Contos em Tavira
Maré de Contos, é uma iniciativa da
Associação Âncora Centro Comunitário,
Associação Cultural Rock da Baixamar e
a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos,
de Tavira e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Tavira. Realizado de 2 a 7
de Março, este encontro na semana
nacional da leitura, pretende divulgar
novas possibilidades na relação de prazer
com a leitura, com as histórias, o contar e ouvir, e os
princípios pedagógicos associados a estas práticas, bem
como lançar um trabalho de recolha do património oral
do concelho/região, dinamizando e valorizando a sobrevivência cultural.
http://www.maredecontos.com/
 “Hora do Conto” e marionetas em Castro Marim
Durante o mês de Março, as marionetas vão “invadir” a
Biblioteca Municipal com diversos espectáculos teatrais
a decorrer na Hora do Conto para os alunos do préescolar e do 1º ciclo do concelho. Pretende-se possibili-
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tar às crianças um contacto directo com a representação
teatral e, ao mesmo tempo, com uma obra de referência
da literatura universal e desta forma assinalar o Dia
Mundial do Teatro que se comemora no Mês de Março.
 Cursos de Português para estrangeiros em
Tavira
A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira,
acolhe a partir de Março cursos de Português para
Estrangeiros, destinados à comunidade residente da
zona. Com a organização do Município de Tavira, em
colaboração com o Cial Centro de Línguas, os cursos
serão organizados de acordo com o nível de conhecimentos dos alunos. Inscrições abertas na biblioteca.
Para saber mais: Cial - Centro de Línguas (tel. 289 807 611;
fax. 289 803 154; e-mail: algarve@cial.pt; web: www.cial.pt)
ou na Biblioteca Municipal de Tavira (telefone 281 320 585 /
76, biblioteca@cm-tavira.pt | www.cm-tavira.pt)

 Palestra de Arquivo em Albufeira
No âmbito da exposição de fotografia “Conteúdo e Vestimenta: imagens de arquivo”, será proferida, por Sandra
Duarte (Fundação Calouste Gulbenkian), a palestra
Arquivo: o "adn" da identidade de uma comunidade, no dia 7 de Abril, pelas 15h00. O objectivo desta
palestra é despertar a consciência para a importância
dos arquivos na e para a comunidade. Esta é uma iniciativa organizada pelo Arquivo Histórico em colaboração com a Biblioteca Municipal de Albufeira.
Tel: 289598830 | arquivo.historico@cm-albufeira.pt

 Exposição de Fotografia em Albufeira
Dia 7 de Abril é inaugurada a
exposição de fotografia Conteúdo e vestimenta: imagens de
arquivos, na Biblioteca Municipal de Albufeira, patente até 27
de Maio. Esta exposição, da
autoria de Marta Nogueira, pretende divulgar imagens menos
usuais do património documental que contrariam a imagem dos arquivos enquanto realidades desprovidas de
valor estético. Depois de ter estado patente em 2006
em Espanha, no Arquivo do Reino de Galicia e no
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, estará pela primeira vez em Portugal sob a iniciativa de um arquivo português, o Arquivo Histórico de Albufeira, em colaboração
com a Biblioteca Municipal.
Horário: 3ª a 6ª das 9h30 às 18h15; Sábº e 2ª das
12h30 às 18h15. Encerra aos Domingos e Feriados.
Para saber mais: http://www.imagensdearquivos.com
Tel: 289598830 | E-mail: arquivo.historico@cmalbufeira.pt
 I Jornadas de Arquivo - Albufeira 2009
O Arquivo Histórico de Albufeira está a organizar para
dia 9 de Junho 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 | arquivo.historico@cm-albufeira.pt /
sonia.negrao@cm-albufeira.pt / nelson.vaquinhas@cmalbufeira.pt
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EM FOCO - Distrito de Beja
 V aniversário da Biblioteca Municipal de Ferreira
do Alentejo
Desde a sua inauguração, a Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo já recebeu a visita de cerca de
440.000 visitantes e utilizadores, dos quais 1.563 inscritos. Este espaço procedeu ainda ao empréstimo de cerca de 25.000 livros ao longo deste período. Do programa comemorativo do V aniversário, celebrado no passado dia 6 de Fevereiro, destacou-se a assinatura do protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e o Agrupamento Vertical de Escolas para a criação da Rede de
Bibliotecas de Ferreira do Alentejo.
http://www.radiopax.com/noticias.php?
Notícia
em:
go=noticias&id=5028&d=noticias
 “Artefactos para contar Histórias” em Beja
A colecção integral de artefactos criados pelo espanhol
José António Portillo está, pela primeira vez, em Portugal, na Biblioteca Municipal José Saramago, até dia 2 de
Abril. A exposição “Artefactos para contar Histórias”
é composta por mais de oito toneladas de materiais
criados pelo artista, docente e pedagogo espanhol. A
organização desta exposição é da responsabilidade das
autarquias de Beja e Pombal, da Fundação Gulbenkian,
do Projecto Gulbenkian Casa da Leitura e da Associação
de Defesa do Património de Beja.
Notícia em: http://www.radiopax.com/noticias.php?
go=noticias&id=5107&d=noticias

EM FOCO - no País
 Gulbenkian: programa de apoio a projectos de
recuperação, tratamento e organização de acervos
documentais
Encontra-se aberto o prazo de candidaturas a um novo
programa de apoio da Fundação Calouste Gulbenkian:
projectos de recuperação, tratamento e organização de
acervos documentais com relevante interesse histórico,
cultural e científico. As candidaturas a este concurso
devem ser enviadas até ao dia 16 de Março de 2009.
Regulamento e formulário de candidatura em linha em:
http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=65&artId=1510

 Hemeroteca da Biblioteca Pública de Évora
reabre ao público
Para assinalar a reabertura da Hemeroteca da Biblioteca
Pública de Évora, está patente no espaço, até 31 de
Março, a exposição "Hemeroteca da Biblioteca Pública de Évora: voltar a página", que reúne espólio significativo da colecção de periódicos, propondo como
roteiro de organização quatro ritmos de observação: o
tempo dos Primórdios, Gazetas e Mercúrios (I); os Jornais de Évora (II); Revistas culturais e académicas (III);
Jornais europeus ilustrados da colecção Manizola (IV).
 Arquivo da Defesa Nacional
O Arquivo da Defesa Nacional (ADN) encontra-se aberto
a todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, devidamente identificados, interessados na consulta da documentação para fins de investigação científica e histórica,
solicitando-se o contacto prévio com o referido Arquivo.
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Alojado no site do Ministério da Defesa Nacional
(http://adn.defesa.pt/adn/), o ADN encontra-se também integrado no sistema de pesquisa inter-arquivos,
proporcionado pelo uso do aplicativo InfoGestNet.
Para saber mais: e-mail adn@sg.mdn.gov.pt ou telefone
213027309.
 Bilbioteca do Centro Científico e Cultural de
Macau
A Biblioteca do Centro Científico e Cultural de Macau é a
única biblioteca especializada sobre a China e as relações Europa-Ásia Oriental existente em Portugal. Destina-se prioritariamente a estudantes e a investigadores
nacionais e estrangeiros. O principal objectivo, enquanto
Instituto Público pertencente ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, é disponibilizar informação, documentação e serviços. Encontra-se disponível
para agendar visitas de estudo com alunos e professores, que queiram conhecer a Biblioteca e ter um primeiro contacto com o acervo documental. O horário de funcionamento é das 10h às 18h, de 2ª a 6ª feira. A Biblioteca localiza-se na Rua da Junqueira 5 A, 1300-341 Lisboa.
Contactos: Telefone: 21 361 75 70 |Fax: 21 362 78 59 |Email: sid@cccm.pt ou geral@cccm.pt |Site: www.cccm.pt

NOTÍCIAS
• Arquivo Municipal de Lagos
Março
6 (9h30)
Seminário de Preservação Digital, no salão nobre dos
Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lagos. Com
a presença de Cecília Henriques da Direcção-Geral de
Arquivos, João Sabóia, director do Arquivo Distrital de
Faro, Célia Correia, da Câmara Municipal de Lagos e
Miguel Ferreira, da Universidade do Minho. Reservado
a convites.
Organização: Arquivo Municipal de Lagos.

• Arquivo Municipal de Loulé
Março
“Um Selo para a Cidade Educadora” - projecto desenvolvido por serviços da Câmara Municipal de Loulé e
várias entidades da sociedade civil. Actividades:
Até 30
1ª Exposição “A Filatelia é Gira/Loulé Cidade Educadora”.
10 e 17 (10h00)
Visitas guiadas à exposição onde se falará sobre a história e a importância dos correios e dos selos no quotidiano das populações.
Público-alvo: alunos do 4º ano.
6, 13 e 20 (10h00 e 15h00)
Visitas guiadas a esta exposição, pelos Serviços Educativos da Divisão de Cultura e História Local.
21 (15h00)
Conferência destinada ao público em geral e em especial aos docentes que acompanharam o projecto.
Telefone: 289 400804 | http://www.cm-loule.pt/
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• Biblioteca Municipal de Beja
Março
2 a 14

Exposição bio-bibliográfica Leonardo Coimbra (exposição itinerante da Biblioteca Municipal de
Felgueiras).
Telef:284311900
E-mail: bibliotecamunicipaldebeja@cm-beja.pt

• Biblioteca Municipal de Faro
Março
6 1(4h30 e 18h00)
Contos Populares do Algarve, sessões dinamizadas
pelo grupo “Alma Azul”
Público-alvo: crianças e adultos
Marcação prévia.
13 (17h30)
Encontros com escritores: “Gago Coutinho – génio
invulgar natural de S. Brás de Alportel” - apresentação
do livro de Sebastião de Sousa Chaveca, por António
Marques.
Inauguração da Exposição Temática sobre António Feliciano de Castilho, por José da Silva Henriques.
14 (17h00)
Encontros com escritores: “Segredos do Levante”, da
autoria de Ana Cristina Oliveira, apresentação da obra
a cargo da Profª Graça Ventura. Participação do Grupo
Coral “Outras Vozes”
19 , 20, 26 e 27 (10h00 e 14h00)
“A Primavera dos Espantalhos” - histórias de Espantalhos...desafiando as crianças a viajarem por um mundo
de cor e fantasia ...e construírem um espantalho.
Org.: serviço educativo da Biblioteca
Público-alvo: 1º ciclo
Inscrições prévias
20 (18h00)
Encontros com escritores: “Histórias para Boi Dormir”,
da autoria de Valério Bexiga, apresentação da obra a
cargo de Fernando Cabrita.
21 (17h00)
Encontro de Poetas Populares
Org.: Núcleo do Algarve do Instituto Paulo Freire de
Portugal
24 (18h00)
Conversas sobre a Infância – Ciclo de Conferências:
“Promover o Desenvolvimento da Consciência Fonológica no Pré-Escolar”, pela Prof.ª Teresa Maló Sequeira
Org.: BMF / ESEC - UAlg
25 (18h30)
“Hoscult – O Hospital Vai à Biblioteca” – Ciclo de Conferências: “Como cuidar do Idoso em Casa – Prevenção
da Desnutrição e da Infecção”, pela Drª Ana Lopes e
Enfª Ana Dora Veiga
Org.: Hospital de Faro EPE / BMF
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27 (18h30)
Encontros com escritores: “As navegações dos olhanenses em caíques e a 1ª invasão francesa em 1808”,
da autoria de Adérito Fernandes Vaz. Participação do
Elos Clube de Olhão e UATI.
Tel. 289 897 500
db.dcp@cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Olhão
Março
12 (21h00)
“Diz que é uma espécie de auto” – peça de teatro inspirada no “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente. A
entrada será paga (reverte a favor de uma visita de
estudo de uma turma escolar).
Público-alvo: 2º e 3º. ciclos, ensino secundário e público em geral.
13 (15h30 e 21h30)
“O bicho papa-livros: memórias de um animal intelectual” pelo grupo PIM Teatro – peça de teatro sobre o
bicho dos livros e o que se esconde numa biblioteca.
Público-alvo: 2º e 3º. Ciclos – às 15:30
Público-alvo: público em geral – às 21:30
Inscrição prévia
19 (21h30)
“Homens das pancadinhas de Moliére” – no âmbito das
comemorações do Dia Mundial do Teatro (27 de Março)
Público-alvo: público em geral
24 (14h30 e 16h00)
“O cor-de-rosa é o vermelho devagarinho…” - promoção da poesia através de leituras em voz alta de palavras feitas poemas, contos e da criação de jogos
Público-alvo: alunos do 1ª. ciclo
Inscrição prévia.
Telf: 289-700430

• Biblioteca Municipal de Silves
Março
13 (21h00)
Serão de contos “Conta-me histórias daquilo que eu
não vi”, com obras de Cristina Taquelim e de Maria
Lua.
14 (9h30 às 12h30)
Acção de formação “Do ledor ao leitor – percursos na
formação de leitores”, por Cristina Taquelim.
Inscrição prévia.
14 (16h00)
“Eu conto para que tu possas sonhar” - leitura de contos para pais e filhos, com Cristina Taquelim.
20 e 29 (21h00)
Ciclo de conversas “Os livros que mudaram o meu
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mundo”, com os escritores José Jorge Letria (dia 20) e
Lídia Jorge (dia 29)
Tel.282 442 112
biblioteca@cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Março
2a7
“Maré de Contos“ - Semana nacional da leitura, que
envolve várias actividades, como oficinas, palestras,
hora do conto, entre outras.
Actividades:
3 a 6 (18h00)
Oficina “Promoção da leitura” - formação sobre a
transmissão da palavra escrita, interpretação, dramatização das histórias.
5 (10h00)
Leitura a várias Vozes - com a colaboração do Clube de
Leitura e vários convidados. Durante um dia inteiro
será lido e gravado um livro e o resultado, um audiolivro, será disponibilizado na Biblioteca Municipal e
também será oferecido à ACAPO. A obra escolhida para
gravação é "O crime do Padre Amaro" de Eça de Queiroz. Entre os voluntários que se disponibilizaram para
fazer esta gravação conta-se a cantora Viviane.
5 e 6 (15h00)
“Cabana dos Cem Medos” e “Senhor dos Cordéis” - O
centro da cidade vai ser ocupado por pequenos espaços para ouvir um conto ou entrar na intimidade de um
estreito teatro. Local: Mercado da Ribeira
5, 6 e 7
Feira do Livro Infantil: uma óptima oportunidade para
aliciar os mais novos à leitura.
6 (17h30)
Conferência “Promoção da Leitura” - Forum de divulgação de boas práticas e projectos relacionados com a
literatura. Com intervenção de Miguel Horta, Mauricio
Leite, Serafim e Tomas Bakk.
7 (21h30)
Sessões de narração "À volta dos Contos" – histórias
da tradição oral, das memórias de cada contador e de
diversos criadores. Com Helena Tapadinhas, Miguel
Horta e Tomas Bakk.
7 (15h00)
“Maratona de Contos” – por Mauricio Leite, com os
participantes da oficina “Promoção da leitura”
Inscrições: correio@maredecontos.com

21 (21h00)
“Tabacaria” de Álvaro de Campos - um texto que Vítor
Correia cria, envolvido por diferentes ambientes sonoros, interpretados pelo músico Stelmo Barbosa.
Público em Geral
27 (11h00)
Conferência “A Conquista do Algarve”, por Peter Kingdon Booker.
Público em Geral
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:
Março:
6, 13, 20 e 27
Telef.: 289 800906 | Fax: 289 819025 | cde@ualg.pt

FORMAÇÃO BAD gratuita:
Seminário "Biblioteca 2.0: a experiência do programa KOHA"(gratuito)
Data: 30 de Março (14h00–17h30m)
Organização: Secção de Tecnologias da Informação da
BAD
Objectivos: A Biblioteca 2.01 é a forma de denominar
as modernas tendências de transição para um novo
modelo de prestação de serviços aos utilizadores.
Focando a missão da biblioteca no utilizador e na sua
participação como produtor de conteúdos, incorpora os
conceitos das filosofias inerentes à Web 2.0 e Business
2.0, derivados do ambiente em rede social e cooperativa. O KOHA é um programa de software livre orientado
para estes novos conceitos. O Seminário conta ainda
com a presença de um especialista internacional, Nicolas Morin, que apresentará a perspectiva e experiência
das bibliotecas de França
Local: Faculdade de Letras – UL, Auditório 3 – Alameda
da Universidade, Lisboa
Inscrições: Centro de Formação da BAD, Rua Morais
Soares, nº 43-C – 1º Dr., Lisboa. Preenchimento de formulário on-line em http://www.apbad.pt/Formacao/
Continua/formacao_inscric.htm (fax 218 154 508)

FORMAÇÃO BAD SUL 2009
MARÇO

Para saber mais sobre a Maré de Contos aceda a:
http://www.maredecontos.com/
18 (18h00)
“Encontros com a Universidade”
Ciclo de conferências sobre História do Algarve: “Tavira
no Antigo Regime” pelo Prof. José Horta Correia
Público em Geral.
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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€
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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 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€
Catalogação de Monografias - Iniciação
Dias: 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: 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: 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€
Promover o livro e a leitura junto de públicos adolescentes
Dias: 25 e 26 de Junho (Faro)
Formadora: Andreia Brites (formadora e animadora da
leitura)
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
SETEMBRO
CATALOGAÇÃO III - Material não livro
Dias: 24 e 25 de Setembro (Faro)
Formadora: Rosa Castro (Bibliotecária da Escola Superior de Educação, da Universidade do Algarve)
Nº de Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não associados: 180€
OUTUBRO
A promoção da leitura na formação de leitores: os
clubes de leitura
Dias: 29 e 30 de Outubro (Faro)
Formadora: Rita Moreira (Bibliotecária da Biblioteca
Municipal de Loulé)
Nº de Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não associados: 180€
NOVEMBRO
Bibliotecas escolares e promoção da literacia da
informação (IL, ALFIN) em contextos Web 2.0
Dias: 7 e 21 de Novembro (Faro)
Formadora: Ana Maria Belo (Profª do 1º Ciclo do Ensino Básico, aposentada, elemento da Coordenação do
Projecto THECA) e Maria José Vitorino (Profª do 2º Ciclo
do Ensino Básico. Bibliotecária e elemento de Coordenação do Projecto THECA).
Nº de Horas: 12
Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€

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

Ficha Técnica
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