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Maria João Barradas
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DESTAQUE
 Figueira Mestre ou a vida desassogada das palavras
Na sua irreverente e permanente inquietação em relação à vida acreditava que os
livros que lemos têm um papel determinante naquilo que somos; ao serem subversivos, têm o poder de nos inquietar e desassossegar, sendo apenas nesse estado de inquietude e desassossego que nos podemos recriar em nós e uns com os
outros.
Foi esta sua forma particular de sentir e estar na vida que tocou em especial todos
os que na Biblioteca Municipal de Beja trabalharam e partilharam com ele os
momentos, muitas vezes alucinantes, de uma viagem que colocou a Biblioteca de
Beja na vanguarda do mapa cultural da promoção da leitura.
Como dizer adeus a um companheiro de viagem quando nas entrelinhas dos textos que nos deixou e nas imagens pintadas nos seus quadros, assomam memórias
da sua vida.
É um desses textos que aqui quero partilhar convosco.
«(..)e vieram umas mulheres com as ervas com que se
fazem as mezinhas; depois, vieram outras mulheres
com as suas benzeduras, feitiços e artes de adivinhação; mais tarde, apareceram as mulheres que lavam,
vestem e cuidam dos mortos; por último, chegaram as
mulheres que conhecem as palavras que se dizem quando alguém nasce e quando alguém morre; sentaram-se
no chão, no largo do monte, e ficaram durante toda a
noite a contar coisas que só as mulheres sabem.»
Joaquim Mestre. “Breviário as almas”.
Oficina do livro. 2009 (Prémio Manuel da Fonseca 2008)
Por Maria Paula Santos
(Biblioteca Municipal de Beja/José Saramago)
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EM FOCO - distrito de Faro
 O I Encontro de Arquivos no Algarve
“Valorização do Património Histórico do Algarve”
O anfiteatro do Castelo de Alcoutim esteve repleto
durante os dois dias, 15 e 16 de Maio, em que decorreu
o encontro com a presença activa de arquivistas de
diversas instituições tanto algarvias como do resto do
país, historiadores, membros de associações do património e culturais algarvias e muitos outros participantes, tais como o Director Regional da Cultura, Dr. Gonçalo Couceiro, o representante do Bispo da Diocese do
Algarve, Padre Carlos Manuel Patrício de Aquino, o
Director Geral da Globalgarve, Eng.º Paulo Bernardo e a
Professora Dra. Maria Victoria Abril Cassinello, da Associação Alcance, de Alcoutim.
As comunicações estiveram a cargo dos oradores convidados: o Professor Dr. Joaquim Romero Magalhães (A
Palavra de um inimigo: o que o Historiador espera dos
Arquivos), o Dr. Hugo Cavaco (Alcoutim no último quartel do séc. XVIII: arrematações de rendas e fianças –
um retrato do concelho) e o Director do Arquivo Distrital
de Faro, Dr. João Sabóia (Os arquivos como factores de
desenvolvimento e memória das sociedades: o Arquivo
Distrital de Faro) e de onze comunicantes proponentes,
dos Arquivos Municipais de Silves, Lagos, Tavira e de
Albufeira, de arquivistas do Arquivo Distrital de Faro, da
Entidade Regional de Turismo do Algarve e da Direcção
Geral de Arquivos (DGARQ), para além do responsável
pelo Museu do Traje de S. Brás de Alportel, o Pároco da
mesma vila e a bibliotecária da Reitoria da Universidade
de Lisboa.
As intervenções dos vários oradores deram origem a
debates vivos e produtivos, entre todos os participantes
do Encontro.
 Palestra na Escola Sec. de Pinheiro e Rosa
No dia 22 de Maio de 2009, na
Escola Secundária de Pinheiro e
Rosa, realizou-se uma palestra
intitulada "Comunicação Presencial
e não Presencial a Nível da Galáxia", pelo Dr. Vieira Calado, dinamizada pela Biblioteca Escolar, no
âmbito das comemorações do Dia
do Autor Português e do Ano Internacional da Astronomia.
http://bibliotecasfaro.wetpaint.com/page/
ES+Pinheiro+Rosa
 I Jornadas de Arquivos em Albufeira/Programa
As primeiras Jornadas de Arquivos pretendem trazer à
luz da discussão problemáticas actuais intrínsecas à
Arquivística. Questões que envolvem os arquivos electrónicos, a actual reforma da administração pública e
consequente modernização administrativa e o futuro dos
arquivos históricos serão tema de debate, troca de
ideias e experiências, entre os profissionais da área. As
Jornadas incluirão três painéis: Arquivos Electrónicos,
Modernização Administrativa e Futuro dos Arquivos Históricos.
Programa completo:
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09h00 Recepção e entrega de documentação
09h30 Sessão de Abertura
10h30 Pausa para café
Painel “Arquivos Electrónicos”
10h45 Joaquim Godinho (Universidade de Évora)
11h00 Irene Catarino (Arquivo Municipal de Lisboa)
- "O Arquivo Municipal de Lisboa: caminhos para
uma gestão integrada"
11h30 Fernando Faria (Link Consulting, S. A.) - "O
Sistema de Gestão Documental como plataforma de
Arquivo Electrónico"
12h00 Debate
12h30 Almoço
Painel “Modernização Administrativa”
14h00 Alexandra Mariano (Universidade do Algarve)
14h15 Luísa Freire (Arquivarius) - "O "back office"
da modernização administrativa"
14h45 Sílvia Duarte (Câmara Municipal de Portimão) - “Modernização Administrativa. A Mudança
de Paradigma em Portimão”
15h30 Debate
15h45 Pausa para café
Painel “O Futuro dos Arquivos Históricos”
16h00 Luís Oliveira (Universidade do Algarve)
16h15 Pedro Penteado (DGARQ) - "Qualidade,
arquivos 2.0 e DGARQ: uma solução para o futuro"
16h45 João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro) - "Os
arquivos e a gestão dos documentos de conservação permanente"
17h15 Debate
17h45 Sessão de Encerramento
Informa-se que as jornadas realizar-se-ão no
auditório da Biblioteca
Municipal de Albufeira.
A ficha de inscrição
deve ser enviada para o seguinte endereço: Arquivo
Histórico de Albufeira, Beco Bernardino de Sousa, 2-A,
8200 - 018 Albufeira (Tel: 289 598 830).
E-mail: arquivo.historico@cm-albufeira.pt |
sonia.negrao@cm-albufeira.pt | nelson.vaquinhas@cmalbufeira.pt
 Palestra sobre fotografia em Albufeira
A Biblioteca Municipal de Albufeira recebe no próximo
dia 29 de Junho, (das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às
16h00), uma palestra e formação sobre o tema
“Fotografia – Do Analógico ao Digital”, organizada pela
Rede de Museus do Algarve. A iniciativa pretende chamar a atenção para a preservação da fotografia, ao
mesmo tempo que ambiciona fornecer conhecimento de
métodos que minimizem a degradação de material fotográfico. O formador será Luís Pavão, professor no Ar.Co.
(Centro de Arte e Comunicação Social) e fotógrafo, tendo-se especializado em técnicas de conservação de fotografia. Esta formação destina-se a técnicos das áreas da
museografia, conservação e restauro, fotografia, arquivo e bibliotecas, artistas plásticos e outros interessados.
As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia 22 de
Junho.
Para saber mais aceda a: www.cm-albufeira.pt/
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 Arquivo Histórico de Olhão
No site da Câmara Municipal de Olhão é possível consultar informações sobre o Arquivo Histórico Municipal.
Além do breve historial, estão disponíveis conteúdos
sobre a missão e serviços, o acervo documental, o horário e contactos.
Para saber mais aceda a: http://www.cm-olhao.pt
 Arquivo Municipal de Vila do Bispo
O Arquivo Municipal de Vila do Bispo também já tem
disponíveis no site da Câmara Municipal de Vila do Bispo
informações como o horário, contactos, informações
úteis sobre o acervo documental.
Para saber mais aceda: http://www.cm-viladobispo.pt

19 (18h00)
Conferência sobre “Como nos viram... O Algarve setecentista nos relatos de viajantes”, por Ana Catarina
Ramos. no âmbito do Ciclo de Conferências - Viajantes,
Escritores e Poetas: Retratos do Algarve.
Org. Centro de Estudos Linguísticos e Literários, da
Universidade do Algarve e Câmara Municipal de Vila
Real de Santo António / Centro de Investigação e
Informação do Património de Cacela.

• Biblioteca Municipal de Faro

Esclarecimento
Na edição nº 14 de Maio deste boletim, na pág. 2, a
notícia dada sobre o acesso online, referia-se a divulgação de conteúdos sobre a Biblioteca e o Arquivo Municipal de Tavira; no entanto, esses conteúdos não dizem
respeito à disponibilização de catálogo online, mas a
informações genéricas sobre o horário, serviços e breve
historial de ambas as unidades documentais.

EM FOCO - no País
 Fórum RBE - Encontro Nacional de Bibliotecas
escolares
O FORUM RBE pretende reflectir sobre os desafios que
as literacias do séc. XXI colocam às bibliotecas escolares. O Fórum RBE decorrerá na FIL - Parque das Nações
no dia 26 de Junho (09:00H-17:30H). Tem como público-alvo todos os coordenadores interconcelhios e locais
e todos os coordenadores a tempo inteiro ou parcial das
bibliotecas escolares integradas no Programa RBE e
bibliotecários municipais. A ficha de inscrição deverá ser
preenchida e enviada para forumrbe@gmail.com.
Para saber mais aceda a: http://www.rbe.min-edu.pt/
np4/81.
Programa: http://www.rbe.min-edu.pt/np4/448.html
Localização: http://www.rbe.min-edu.pt/np4/449.html

NOTÍCIAS
• Arquivo Municipal de Tavira
Junho
Divulgação mensal na Agenda Municipal - Curiosidades
Documentais: “Convite para as solennes exéquias suffragando a alma de Sua Magestade”, de 1908.
Divulgação no site da Câmara Municipal de Tavira Documento do Mês: “Termo de Abonação”, 1922.
- em http://www.cm-tavira.pt/

• Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António
Junho
5 (18h00)
Conferência “O Algarve em Os pescadores, de Raul
Brandão”, por Carina Infante do Carmo, no âmbito do
Ciclo de Conferências - Viajantes, Escritores e Poetas:
Retratos do Algarve.
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Org. Centro de Estudos Linguísticos e Literários, da
Universidade do Algarve e Câmara Municipal de Vila
Real de Santo António / Centro de Investigação e
Informação do Património de Cacela.

Junho
1 a 5 (10h00 e 14h00)
VII Semana do Teatro Infantil - dramatização de várias
histórias pelas escolas do pré-escolar e 1º ciclo.
Público-alvo: alunos do pré-escolar e 1º ciclo.
4 (21h00)
Clube de Leitura da BMF - discussão da obra “O Menino
de Cabul”, de Khaled Hosseini.
5 e 26 (18h00)
Ler a brincar - Clube de leitura para pais e filhos.
Essa iniciativa pretende reunir um grupo fixo de participantes e criar um espaço regular de interacção entre
pais e filhos ao nível da leitura a par.
Público-alvo: crianças a frequentar o 1.º ano do ensino
básico, acompanhadas por um adulto.
Inscrições prévias e limitadas (10).
6 (16h00)
Sábados em Família: “O Circo da Pulga RH” - espectáculo no âmbito da semana do Teatro.
Produção: “GTeatro”.
Público-alvo: pais e filhos (até aos 10 anos).
17 (21h30)
Lançamento do livro “O Caderno do Algoz”, de autoria
de Sandro William Junqueira. Apresentação da obra a
cargo de Nélio Conceição.
18 (18h30)
Palestra: “Vidas Passadas – Problemas Presentes”
Org.: Espaço Himalaias.
19 (21h30)
Espectáculo “Fad’ Nú” - despe-se o fado daquilo que se
pode despir e fica a voz de Ana Fonseca e a guitarra de
José Alegre.
20 (17h00)
Lançamento do livro “Pedaços D’Ontem – Na Cidade de
Faro”, da autoria de Lina Vedes. Apresentação da obra
a cargo do Dr. Romero de Magalhães.
26 (21h00)
“Sé Vídeo” – X Festival de Vídeo da Sé: sessão pública
para divulgação dos trabalhos e entrega de prémios.
Org.: Junta de Freguesia da Sé.
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Marcações prévias: 289897514 | Tel.: 289897500
db.dcp@cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Lagoa
Junho
Até dia 30 (no horário da biblioteca)
Exposição de Pintura Colectiva Giracôr “A Primavera”
Local: Átrio da biblioteca
Tel: 282 380 436 | www.bmlagoa.com

• Biblioteca Municipal de Loulé
Junho
Projecto Internet Sénior - O Projecto Internet
Sénior tem por objectivo possibilitar um primeiro contacto com o mundo dos computadores, sobretudo no
que diz respeito à Internet.
Inscrição prévia.
2, 4, 9, 16, 18, 23, 25 e 30 (10h30 e 15h00)
Actividades de Expressão Plástica, Escrita Criativa e
Promoção da Leitura - Santos Populares
Público-alvo: jardins de infância e 1º ciclo.
Inscrição prévia.
3, 5, 9, 12, 16, 19, 23 e 26 (10h30 e 15h00)
Hora do Conto + Actividade: “O leão kandinga” de
Boniface Ofogo
Público-alvo: jardins de infância e 1º ciclo
Inscrição prévia.
03, 17 e 24 (18h15 e 16h00)
Clube de Leitura e Teatro
Público-alvo: infantil (18h15); juvenil (16h00).
05, 12, 19, 26 (16h00)
Tardes de Cinema – Ciclo “Portugal”:
05 – “O Leão da Estrela”
12 – “Fado, história d’uma cantadeira”
19 – “Rosa de Alfama”
26 – “Aldeia da Roupa Branca”
9 (21h30)
Evento performativo e musical “Camões é um Poeta
Rap”, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades” (10 de Junho),
desenvolvido pela Arte Pública – Artes Performativas
de Beja e interpretado por Gisela Cañamero.
Inscrição prévia.
18 e 30 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Quarteira
Informações e inscrições: Biblioteca Municipal de Loulé
Local: Sala anexa à Junta de Freguesia de Quarteira
Inscrição prévia.
18 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Loulé
Informações e inscrições: Biblioteca Municipal de Loulé
Inscrição prévia.
18 (21h30)
Apresentação do livro “O Caderno do Algoz”, de Sandro
William Junqueira, pelo Prof. José Louro.
Tel.: 289 420 590 | biblioteca@cm-loule.pt
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• Biblioteca Municipal de Monchique
Junho
1a4
Desenvolve actividades lúdico-pedagógicas em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Monchique:
“À descoberta do teu palhaço”,
Iniciação ao malabarismo” e
Espectáculo “Blim-Zim-Zim”
Contactos:E-mail:geral@bibliotecademonchique.com
www.bibliotecademonchique.com

• Biblioteca Municipal de Olhão
Junho
1 a 30
“Olhar Com Olhos de Brincar! – Brinquedos, histórias e
segredos”, por Maria Lua. Exposição de brinquedos dos
anos 50, 60 e 70, acompanhados de textos, livros e
fotografias antigas.
4, 9, 23, 25 e 30 (10h30 e 14h30)
Hora do conto – Histórias de outrora para meninos de
agora!
Público-alvo: pré-escolar (10h30); 1º - 3º ciclos
(14:30)
6 (18h00)
“Fernando Cabrita na (sua) casa dos livros e n’ O livro
da casa” - apresentação de Viviane e Rosa Mendes.
8 (15h30)
“Camões é um poeta rap” - por Arte Pública, performance poética envolvendo vídeo e música e assentando num conceito inovador que aproxima a Lírica do
grande poeta à nossa vivência contemporânea, através
dos ritmos rap e hip hop, conciliando o público com a
mestria da Língua Portuguesa. Acção patrocinada pela
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB).
Público-alvo: alunos do 9º ano e ensino secundário.
20 (10h30 e 11h30)
Música de pais para filhos: Rui Gonçalves – violino
Público-alvo: crianças até aos 24 meses.
Inscrição prévia.
25 (21h30)
Apresentação da obra “Épica Menor”, de António José
Ventura, apresentação por Fernando Cabrita.
26 e 30 (10h30)
Hora do conto : “Era uma vez …verde!” - a Ecoteca
vem à biblioteca e propõe contos verdes, amarelos,
vermelhos, violetas ... e de todas as cores da natureza.
Contos com joaninhas, borboletas, ratos, camaleões …
que falam do seu comportamento ambiental.
Público-alvo: pré-escolar.
Até 28
Exposição “Barcos Tradicionais Portugueses: navegações, instantes e devoções”.
Para conhecer melhor o país, através de um conjunto
de fotografias a cores das embarcações que fazem de
Portugal um país de marinheiros, retratando barcos
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tradicionais fluviais e marítimos da região de Aveiro,
rios Tejo e Sado, Póvoa de Varzim, Açores e Algarve.

Preço: Associados: 100€ | Não associados: 160€
SETEMBRO

Contacto: 289 – 700103 | http://www.cm-olhao.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Junho
5 (11h00)
Palestra “O Infante D. Henrique e a Ínclita Geração”,
palestra proferida em inglês por Peter Kingdon Booker.
26 (18h00)
“A educação sexual primária de pais”, pela Prof.ª Doutora Helena Quintas e pelo Mestre João Eusébio, da
Universidade do Algarve, no âmbito do Ciclo de Colóquios em Tavira “Qualidade de vida em todas as idades”.
Tel.: 281 320 576 | biblioteca@cm-tavira.pt

• Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE/UAlg)
Junho
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:
Junho:
5, 12, 19 e 26
Telef.: 289 800906 | Fax: 289 819025 | cde@ualg.pt

APELO
Voluntariado na ASMAL
A ASMAL (Associação de Saúde Mental do Algarve),
mudou-se recentemente para novas instalações no
CEFIPA (Centro de Educação, Formação e Integração
Profissional do Algarve), em Loulé, onde pretende instalar uma biblioteca dedicada às problemáticas da Saúde
Mental e da Reabilitação/Inserção Socioprofissional.
No entanto, não existe possibilidade financeira imediata
de contratação de recursos humanos especializados
para a tarefa inicial de catalogação dos títulos existentes, pelo que se apela aos profissionais da área que
queiram realizar actividades de voluntariado, que
entrem em contacto com a directora técnica (Leonarda
Silva leonardasilva@gmail.com )

CATALOGAÇÃO III - Material não livro
Dias: 24 e 25 de Setembro (Faro)
Formadora: Rosa Castro (Bibliotecária da Escola Superior de Educação e Comunicação, da Universidade do
Algarve)
Nº de Horas: 14
Preço: Associados: 120€ | Não associados: 180€
OUTUBRO
Indexação em Bibliotecas Públicas
Dias: Adiada para 2 de Outubro (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€
Catalogação de Periódicos
Dias: 8 e 9 de Outubro (Faro)
Formadora: Elisete Maria Sepanas (Coordenadora da
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e do Centro
de Documentação Europeia)
Nº de horas: 14
Preços: Associados: 120€ | Não Associados: 180€
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€

FORMAÇÃO BAD SUL 2009
Para mais esclarecimentos sobre o Plano de Formação 2009 da BAD Sul, contactar:

JUNHO
Catalogação de Material Não Livro - Cancelada
Dias: 4 e 5 de Junho (Beja)
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

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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