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DESTAQUE
A Biblioteca Municipal de Castro Marim tem em
curso uma campanha de reutilização de manuais
escolares. A iniciativa, que decorre de Julho até
Setembro, visa facilitar o acesso aos manuais
escolares que já não são necessários e que
podem ser reaproveitados e reutilizados, apoiando
a comunidade e rendibilizando não só as economias familiares, mas também a protecção do
meio ambiente, evitando o abate de milhares de
árvores que são necessárias à preservação da
floresta. O modo de participar nesta primeira
campanha de reutilização de manuais escolares da Biblioteca Municipal é simples.
Os livros escolares que já não são necessários, podem ser colocados junto ao ponto de recolha, que se encontra instalado na Biblioteca. Após a entrega dos
manuais escolares, a Biblioteca Municipal irá proceder à criação de uma base de
dados onde estarão indicadas todas as ofertas recebidas, disponibilizando a todos,
os manuais oferecidos, para os munícipes que deles precisem e os solicitem.
Os interessados podem confirmar a existência e disponibilidade de manuais que
pretendam solicitar (pessoalmente na Biblioteca, por telefone ou e-mail), de acordo com a lista dos livros adoptados em cada escola.
Mais informações em: http://www.cm-castromarim.pt/site/index.php
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EM FOCO - Distrito de Beja
 10º aniversário da Biblioteca de Odemira
No dia 5 de Setembro a Biblioteca Municipal José Saramago, de Odemira, assinalou dez anos ao serviço da
população, momento para celebrar o sucesso deste
espaço de cultura e entretenimento.
Para assinalar a data, foi preparado um programa cultural cheio de surpresas que se iniciou no dia 26 de Agosto. Uma feira do livro, ateliês de pinturas faciais, peddy
papers, sessões de contos para crianças e bebés, e uma
exposição retrospectiva dos 10 anos da Biblioteca Municipal foram alguns dos ingredientes desta festa.

No dia 3 de Setembro, a Biblioteca Municipal convidou
mais uma vez os seus leitores mais pequeninos para
uma noite a “Dormir com os Livros”, uma iniciativa que
tem conhecido enorme sucesso junto do público infantil,
com o objectivo de incutir no público infanto-juvenil o
gosto pela leitura, abrindo as portas para o mundo
mágico das histórias, bem como ajudar a perceber que
a biblioteca é também um espaço de lazer e convívio.
Também a pensar nos utentes mais pequenos, nos dias
27 e 28 de Agosto e 1 de Setembro, pelas 11 horas, o
espaço bébeteca foi palco de sessões de contos especialmente pensadas para os bebés até 36 meses, no
qual o som e os efeitos visuais foram palavras-chave.
A comemoração deste 10.º aniversário da Biblioteca
Municipal terminou no dia 5 de Setembro pelas 17.00h,
com a oferta de uma fatia de bolo aos utentes deste
espaço, depois de se terem cantado os parabéns.
A Biblioteca de Odemira já recebeu milhares de visitantes ao longo dos dez anos de actividade, ultrapassando
os cinco mil leitores inscritos, na sua maioria jovens,
que ali podem encontrar mais de 30 mil títulos para o
público infantil e adulto, entre livros, vídeos, CD´s, CD
ROM’s, DVD’s e inúmeras publicações periódicas, bem
como acesso gratuito à Internet.
A Biblioteca Municipal de Odemira é um espaço privilegiado para a realização de actividades culturais, desde
exposições a espectáculos de música, poesia e teatro,
bem como seminários e debates.
Informações e programa em: http://www.cmodemira.pt/pt/Paginas/default.aspx
 Palavras Andarilhas regressam a Beja
De 16 a 18 de Setembro as Palavras Andarilhas regressam a Beja para a sua XI edição. Promovidas pela
Câmara Municipal de Beja e pela Associação de Defesa
do Património, as Palavras Andarilhas são uma referência no mundo da promoção da leitura e da narração
oral. Durante 3 dias, cerca de 300 andarilhos participam
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no encontro de Aprendizes do Contar, encontro de natureza formativa, composto por conferências e oficinas,
que visa potenciar as práticas dos mediadores de leitura
portugueses.
Do Festival de Narração Oral, “Eu conto para que tu
sonhes” – aberto ao público em geral - destacam-se
dois novos nomes – Cristina Verbena e Pep Bruno – a
juntar a outros que já deram a conhecer os seus contos
– Nicolás Buena Ventura Vidal, Luís Carmelo, Thomás
Back, Angelo Torres e Rodolfo de Castro. Também se
pode assistir a uma primeira mostra de palavra falada
com a participação especial de José Fanha, José Craveiro, Chullage e Alexis Pimienta.
Novidade deste ano é o Mercado das Artes da Palavra,
dirigidas a pais e filhos, a público escolar, estendendose também aos pólos da Biblioteca em Salvada, Albernoa e Santa Vitória, onde as histórias pululam de boca
em boca, de orelha em orelha, de narrador em narrador.
Desta última edição destaca-se a homenagem aos 40
anos de carreira literária de António Torrado: Glória
Bastos, Emília Traça, Natália Pais, João Mota, Rui Marques Veloso, Leonor Riscado e Isabel Minhós Martins,
serão alguns dos convidados que darão este Abraço a
um dos maiores escritores da literatura para a infância
em Portugal.
A II Maratona de Leitura, decorrerá dia 18 de Setembro,
convidando-se todos os que nela quiserem participar a
dar voz aos textos de Matilde Rosa Araújo.
A estafeta de contos, começará em Beja e percorrerá
todo o País, contando com a participação de dezenas de
instituições nacionais.
No ano em que também se celebra Rodari, há uma nova
ideia para partilhar com o público: histórias ao telefone,
dia 18 de Setembro, a
partir das 9h30, todas
as vozes do encontro
ao alcance de cada
um. Basta marcar um
número de telefone
que estará sempre
alguém para contar
uma história.
O Encontro comporta
uma outra novidade. A
organização
aceita
voluntários e famílias
que possam receber
em suas casas um
convidado. Quem quiser ser uma Família
Andarilha, deverá contactar a organização
através do Telf: 284
311 900.
Programa disponível em: Programa da XI edição das
Palavras Andarilhas
Mais informações: http://www.cm-beja.pt/
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EM FOCO - Distrito de Faro
 A República em destaque no Arquivo Histórico
de Albufeira
Durante este ano de 2010, comemora-se um século
sobre a implantação da República Portuguesa. Nesse
sentido, o Arquivo Histórico de Albufeira dá a conhecer
alguns documentos do Arquivo Histórico, alusivos a este
acontecimento, que se encontram disponíveis para consulta no página online do Arquivo, onde podem ser vistas as actas de reunião de câmara de 12 de Outubro e
de 9 de Novembro de 1910.
Mais informações em: http://www.cm-albufeira.pt/

 Encerramento temporário dos serviços de
leitura da Biblioteca Nacional
O encerramento temporário de serviços de leitura da
Biblioteca Nacional de Portugal terá o seguinte calendário:
Salas:

Leitura Geral

Reservados

Serviço de
Leitura parcial

01 Out 2010 a
15 Nov 2010

Funcionamento normal até 01 Abr 2010

Encerramento
da sala
Reabertura da
sala

15 Nov 2010

01 Abr 2010

01 Set 2011

01 Set 2011

 Mestrado em Ciências Documentais
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
do Algarve irá organizar o Mestrado em Ciências Documentais
– Arquivo, Biblioteca e Documentação,
funcionando
em
regime pós-laboral, à terça e
quinta-feira das 18h00 às
22h30. As candidaturas podem
ser entregues até 17 de Setembro de 2010.
Mais informações em: http://
www.fchs.ualg.pt/

EM FOCO - no País

A BNP desenvolveu um conjunto de diligências conducentes a minimizar os inconvenientes causados pela
interrupção daqueles serviços. Essas medidas, que continuarão a ser concretizadas até final de Outubro, compreendem:
Identificação de bibliotecas alternativas localizadas em Lisboa
Foi preparado e está disponível um Directório de
Bibliotecas com colecções alternativas ao Fundo Geral
da BNP nas suas temáticas mais procuradas. Para além
da Rede de Bibliotecas do Município de Lisboa, são
identificadas e descritas outras 20 bibliotecas, entre
universitárias e de academias, sociedades e fundações,
com colecções relevantes nas áreas das Artes e Humanidades e Ciências Sociais.

 Acordo entre a Torre do Tombo e a BNP
A Biblioteca do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, vai
passar a disponibilizar os seus serviços aos utentes da
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), durante o período
de interrupção temporária da Sala de Leitura Geral da
BNP (15 de Novembro de 2010 a 31 de Agosto de
2011).
Assim, os portadores de cartão de leitor da BNP terão
direito a utilizarem gratuitamente os serviços da biblioteca do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e todas as
bibliotecas dos Serviços Dependentes, que lhes permite
não só o acesso à leitura presencial, como o usufruto de
outros serviços.
A Biblioteca do Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
composta por cerca de 50.000 monografias e 3.044 títulos de periódicos, é uma biblioteca especializada em
áreas diferenciadas, tais como: arquivística, história,
genealogia, heráldica, monografias locais, religião,
temas olissiponenses, legislação, estatística, etc.
De salientar que cerca de 10.000 volumes constituem a
designada «Série Preta», a qual inclui espécies raras e
preciosas, desde o séc. XV, ao início do séc. XIX.
Mais informações em: http://dgarq.gov.pt/

Acordos com diversas bibliotecas para acolhimento de Leitores da BNP
No sentido de preparar as condições para facilitar a utilização de bibliotecas alternativas pelos portadores de
cartão de leitor da BNP, têm essas bibliotecas vindo a
ser contactadas. Já foram estabelecidos vários acordos,
designadamente com: Academia das Ciências de Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo (DirecçãoGeral de Arquivos), Assembleia da República, Biblioteca
Central de Marinha, Biblioteca de Arte da Fundação
Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal de Lisboa (rede
de bibliotecas e Hemeroteca), Sociedade de Geografia
de Lisboa e a rede de bibliotecas da Universidade de
Coimbra. Está previsto, nalguns casos, o reforço de
recursos humanos de atendimento, com apoio da FCT, e
de equipamento de reproduções por parte da BNP.
Mais informações em: http://www.bnportugal.pt/

NOTÍCIAS
• Arquivo Municipal de Tavira
Setembro
Documento do Mês: “Vistoria ao edifício escolar de Cachopo”
Auto de vistoria de 28 de Julho de
1876
Fundo: Câmara Municipal de Tavira
Em http://www.cm-tavira.pt/
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• Biblioteca Municipal de Castro Marim
Setembro
25
Seminário «Das Origens às Luzes» - no âmbito das
actividades conjuntas dos «três municípios por uma
região», uma acção de parceria com os municípios de
Castro Marim, Alcoutim e com o apoio da Associação
Odiana.
Organização: CEPHA – Centro de Estudos e Património
da História do Algarve / UAlg - Universidade do Algarve.
Informações blogue: http://www.3mpur.blogspot.com/

• Biblioteca Municipal de Faro
Setembro
10h00 e 14h00
“À Descoberta de Biblioteca” – actividade para descobrir como os livros estão arrumados nas estantes, por
que temas, com que descritores e como efectuar pesquisas no computador.
Público-alvo: escolas 1º, 2º e 3º ciclo e secundário
Inscrição prévia.

6ªs (18h00)
«Estórias ao Colo», na bebéteca.
6 a 18
Exposição de Pintura da autoria de Clara Andrade
22 (18h00)
“Contos da minha infância”, apresentação do livro de
Maria do Ó.
24 (15h00)
Ciclo de Palestras “Biodiversidade –
2010”: “A Relevância da Biodiversidade”, palestra seguida de saída de
campo “Os Habitantes do Jardim da
Alameda”.
Jorge Paiva - Centro de Ecologia
Funcional, Universidade de Coimbra.
Público-alvo: ensino secundário e
público em geral
Inscrições prévias - Centro de Ciência Viva do Algarve
(Telf. 289890921)
Organização: Centro de Ciência Viva do Algarve / CMF
25 (16h00)
“Só mais uma Ovelha”, concepção e realização: Papagaio Andarilho, no âmbito da rubrica “Sábados em
Família”.
Público-alvo: pais e filhos (dos 4 aos 8)
28 (18h00)
Apresentação do livro “Amanhecer na Rotunda”, de
José Sequeira Gonçalves e João Espada.

2ªs, 3ªs e 4ªs (18h30)
«… E com pós de perlimpimpim … A tarde chega ao
fim!!!» - hora do conto para pais e filhos.
2ªs e Sábºs (14h00-19h00)
3ªs a 6ªs (9h30-19h00)
«Tempo para brincar» - actividades na Ecoteca
5ªs (18h30)
«… E com pós de perlimpimpim … A tarde chega ao
fim!!!» - hora do conto para pais e filhos.
Público-alvo: Clube dos Pais (Pais e Avós contam histórias)
Sábºs (16h00)
«… E com pós de perlimpimpim … A tarde chega ao
fim!!!» - hora do conto para pais e filhos.
3ªs (10h30 e 14h30)
“Crescer na Biblioteca” - Hora do Conto na Bebeteca
Inscrição prévia.
4ªs, 5ªs e 6ªs (10h30 e 14h30)
“Mergulhar nas Estórias” - Hora do Conto e actividade.
Público-alvo: jardins-de-infância, escolas 1º ciclo e
Atl’s
Inscrição prévia.
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29 (18h30)
“HOSCULT – O Hospital vai à Biblioteca” - Ciclo de
Palestras: “Entre a Vítima e o Agressor”, pelo Dr. Aníbal Coutinho (Gab. Médico-Legal de Faro)
Público-alvo: pais, professores, educadores e público
em geral
Entrada livre (confere-se certificado de participação).
Organização: Hospital de Faro EPE / CMF
30 (18h00)
Conversas sobre a Infância “Histórias no Colchão - partilha de boas práticas”, conferência pela equipa da Oficina Divertida.
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Público-alvo: pais, professores, educadores e público
em geral
Entrada livre (confere-se certificado de participação).
Organização: Oficina Divertida / CMF
Telf. 289 897 500
dba.dc@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Olhão
Setembro
2ªs (16h00)
“Document’Arte: documente-se com documentos com
arte …” – ciclo de documentários, subordinados ao
tema “Ano de 2010 – Ano Internacional da Biodiversidade

11 (10h30 e 11h30)
Música de pais para filhos, com Fernando Ponte
(Guitarra).
Público-alvo: até aos 24 meses.
Inscrição prévia.
11 (16h00)
“Provérbios com História” – a partir da história os mais
novos ficam assim a conhecer, uma das formas mais
interessantes de expressão dos povos – os provérbios
– nascidos da sabedoria popular, frequentemente utilizados em situações do quotidiano.
Público-alvo: 6 anos aos 10 anos.
Inscrição prévia.

6 – “Cinco mil milhões de anos” e “Do Big-Bang à manhã de
terça-feira”
13 – “Poupar energia pela reciclagem” e “A profunda ameaça”
20 – “Terra mãe” e “A vida na zona entre marés”
27 – “Água: um líquido fascinante” e “Água: uma matériaprima em perigo”

14
“Livros vão Passear à Creche” – actividade que permite
às crianças desde a mais tenra idade, o contacto com o
livro.
Inscrição prévia.

2ª a 6ª
Bibliotecário por um dia, visitas orientadas à Biblioteca.
Inscrição prévia.

14 e 28 (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: “Os
Íntimos” de Inês Pedrosa.
Público-alvo: membros do clube e público em geral.

4ªs (10h30) e 6ªs (14h30)
“Vamos à Biblioteca” - Hora do Conto
Público: pré-escolar.
Inscrição prévia.
4ªs (14h30) e 6ªs (10h00)
“Vamos à Biblioteca” - Hora do Conto
Público: 1º, 2º e 3º ciclo
Inscrição prévia.

15 a 30
"Invisível”- exposição de tipografia e design editorial,
do Curso de Design de Comunicação, da ESEC -UAlg
Data de inauguração: dia 15, às 18h00.

1 a 11
Exposição “Caminhos para inclusão…” – exposição realizada no âmbito do trabalho de acompanhamento de
100 famílias do concelho de Olhão, desde 2007, realizado pela Equipa de Protocolo do Rendimento Social de
Inserção, da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação
de Olhão.
4 (16h00)
Leituras com sabor a partilha
Público-alvo: pais e filhos; avós e netos.
4 e 11 (10h30)
Ciclo de Cinema Infanto-juvenil - um filme escolhido
pela biblioteca, para animar as manhãs das suas férias.
Inscrição prévia.
7 e 21 (17h30)
“À Roda da Poesia”: leituras e conversas em
torno da poesia, poetas e
outras coisas concretas…
Tema: poesia dos países
africanos de língua oficial
portuguesa.
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17 (21h00)
18 (17h30)
“LitAlgarve” – 1º. Festival Internacional de Literatura
do Algarve, um evento realizado pela Associação ALFA
- Associação da Literatura e do Filme do Algarve, a
decorrer entre 16 e 19 de Setembro de 2010, num
encontro de escritores nacionais e estrangeiros na
região. Com o alto patrocínio do prémio Nobel da literatura, Günter Grass.
17: Casimiro de Brito - Apresentação da obra “Amo Agora”.
18: Maria do Rosário Pedreira – apresentação de escritores da
nova geração.

18 (16h00)
“Se os bichos se vestissem como gente”– desafio de
perguntas e respostas, que pretende estimular a imaginação dos leitores mais pequenos.
Público-alvo: 4 anos aos 6 anos.
Inscrição prévia.
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23 (21h30)
Apresentação da obra “Álvaro Cunhal: sete fôlegos de
um combatente”, de Carlos Brito, com apresentação de
António Rosa Mendes.
24 (21h00)
“O Integralismo de Sardinha, o Saudosismo de Pascoais e o Modernismo de Pessoa” pelo Prof. Doutor
João Carvalho, no âmbito do ciclo de conferências
sobre a I República “A República: Figuras, Escritas e
Perspectivas”.
25 (11h00)
“Histórias para Instrumentos”, com Albano Neto:
"O Reino dos Trompetes"
Público-alvo: 3 aos 5.
Organização: Município de Olhão, com produção da
Associação Cultural Música XXI.
Inscrição prévia.

20 a 24
“Livros Viajantes” – leituras em voz
alta, performances e happenings.
Público-alvo: colegas dos vários
sectores do Município de Silves.
22 (19h30)
VII Encontro Novas Oportunidades a
LER+, sessão de cinema e debate
temático, a partir do filme “Caramel”, no âmbito da
colaboração regular com o Centro Novas Oportunidades de Silves.
Público-alvo: formandos do CNO e famílias/amigos
http://www.cno-essilves.com

25 (16h00)
“Descobrindo a Bebéteca”
Público-alvo: 6 aos 36 meses.
Inscrição prévia.
30 (18h00)
Apresentação da obra “Diário do
envelhecimento” de Maria Olímpia Mendes, com apresentação
de Teodomiro Neto e Noélia
Serpa.
Telf: 289700430
ipaulo@cm-olhao.pt
http://www.cm-olhao.pt

22 e 29 (16h00)
“Tarde de Cinema”:
22: “Mary Poppins”
29: “O Feiticeiro de Oz”

TA RD E

DE

C IN E M A
• Biblioteca Municipal de Silves
Setembro
3 (17h30)
Apresentação do livro “Silves e o Algarve – uma História da Oposição à Ditadura”, da Prof.ª Doutora Maria
João Raminhos Duarte.
16 (21h00)
“Quintas de Cinema” - ciclo David Cronenberg: Sessão
I – “Irmãos inseparáveis”

24 (21h00)
Comunidade de Leitores Adultos: “Saramaguiana” debate e partilha de leituras, a partir da vida e obra de
José Saramago.

18 e 25 (16h00)
“Aqui há Sábado”- oficinas que cruzam a literatura e as
artes, para pais e filhos
18: “Oficina em Família” - MUSICA’BRINCAR
Público-alvo: dos 6 aos 10 e pais
25: Oficina de “imaginário animal”

20 (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: até aos 3 anos.

6

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

6

7
25 (16h00 e 21h00)
Ateliê “Ler Amália”, pelo actor Paulo Lages, integrado
na colaboração regular com o projecto “Pólos de Educação ao longo da Vida”Público-alvo: pólos de Messines e Tunes

FORMAÇÃO BAD SUL 2010

SETEMBRO
Metodologias de difusão e divulgação. Promover o
património cultural e “gerar” novos públicos
Dias: 23 e 24
Formador: Paulo Mariz (Arquivo Distrital de Faro)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€
Não Associados 180€
27 a 30
“Especial Escolas”: “Diário do Sr.
Lepidóptero”, pela Associação Cultural Truta.
Público-alvo: 1º ciclo (máxº 40
por sessão).
Inscrição prévia.

OUTUBRO

27 Setº a 1 Outº
“A Outra Face da Lua”: projecto de continuidade de
promoção da leitura com jovens – acção sobre textos
cronísticos e epistolares [1.ª ronda].
Público-alvo: alunos das turmas do 10.º ano.
Local: Escola Secundária de Silves.
30 (21h00)
“Quintas de Cinema” - ciclo David Cronenberg: sessão
II: “Crash”
Programação em www.cm-silves.pt
Tel.: 282 442 112
biblioteca@cm-silves.pt
http://biblioteca.cm-silves.pt

Marketing em Bibliotecas
Dias: 27 e 28
Formadora: Maria João Barradas (Universidade do
Algarve)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€
Não Associados 180€

NOVEMBRO

• 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:
Setembro:
3, 10, 17 e 24

O Sistema de Gestão da Qualidade em Serviços de
Informação e Documentação
Dias: 7 e 8
Formador: João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro)
Nº total de horas: 14
Preço: Associados 120€
Não Associados 180€

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€

Para mais esclarecimentos contactar:

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

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