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O mês de Abril, em que se comemora o Dia Mundial do Livro, é particularmente
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rico em iniciativas e as Bibliotecas Públicas são as principais interventoras.
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Destaque, nesse dia 23, para a inauguração da Biblioteca Pública de Silves. O

Dia 23 de Abril, inauguração da
Biblioteca Pública de Silves.
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Arquivo Municipal de Loulé desenvolve processo de certificação de
qualidade.
Nova edição das Regras de Catalogação
Recomendações para a Produção de
Planos de Preservação Digital

Algarve conta assim com mais uma unidade vital no acesso à informação e à cultura.
Uma menção especial para o Arquivo Municipal de Loulé, primeira unidade documental da Região a concluir o processo conducente à certificação de qualidade dos
seus serviços.
Saudamos com entusiasmo a edição, pela BAD, das Regras de Catalogação para
vários tipos de suportes documentais.
Continuamos a apelar a todos, associados e não associados, a que colaborem con-
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nosco nesta iniciativa de divulgação das actividades da Área da Documentação e
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Escrevam. Participem. Divulguem.

• Biblioteca Municipal de Beja
16 Abril - "Ciclo de Estudos para
educadores e professores”, por
Gisela Cañameno.
7 e 20 Maio - “Ciclo de Estudos para
educadores, animadores e professores”, por Cristina Taquelim.
8 e 9 Maio - “Formação sobre Ilustração”, por Adriana Baptista.
14 Maio - Actividades com a escritora Margarida Fonseca Santos.

Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul

Destaque
INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILVES
O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor é um dia de especial significado para as bibliotecas públicas e para todos aqueles que de uma forma profissional ou pessoal estão ligados ao universo do livro e da leitura.
Esta comemoração, que foi instituída pela Conferência Geral da UNESCO a 15 de
Novembro de 1995, celebra-se precisamente a 23 de Abril, por duas razões:

• Biblioteca Municipal de Faro
16 Abril (18h00) - Apresentação do
livro de José Matos Guita, “A Vida e
Morte de um Algarvio Africanista”,
pelo Prof. Doutor Rosa Mendes e pelo
Prof. José Louro.
19 de Abril (21h30) - “Liberdade,
Memória e Juventude”, conversa com
Iva Delgado.
5 Maio (18h00) - “O Historiador
Vigilante dos Tempos de Faro 19082008”, conferência de Teodomiro
Neto.

homenageiam-se dois grandes escritores falecidos nessa data, no ano de 1616:
Shakespeare e Cervantes e recorda-se uma antiga tradição catalã, segundo a qual
no dia de S. Jorge, os cavaleiros ofereciam às suas damas uma rosa vermelha,
recebendo em troca um livro.
Este ano, esta festa tem um especial significado para a BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
SILVES.
Para assinalar a sua inauguração, a Biblioteca tem uma programação que se estende
ao longo de 5 dias, destinada a todos quantos

8 Maio (21h30) - Conversas literárias: “Descubra a Biblioteca”, pelo
olhar do escritor José Fanha.

queiram

participar

nesta

celebração

comum de amor ao livro e à leitura.
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Arquivo Municipal de Loulé: Certificação de Qualidade
O Arquivo Municipal de Loulé iniciou em 2007, principalmente a partir de
Setembro, o processo de certificação de qualidade. O seu responsável, Dr. João
Sabóia, como gestor do processo de qualidade, procedeu, com o assessoramento
da empresa Iberogestão, a diversas acções com vista à modernização administrativa do Arquivo Municipal para que este servisse cada vez melhor os seus utentes.
Assim concebeu-se o Arquivo Municipal como um processo com 4 procedimentos –
Transferência/Incorporação de documentos de arquivo; Tratamento Arquivístico;
Comunicação e difusão dos documentos de arquivo; Eliminação de Documentos.
Também foram construídos diversos instrumentos de controlo, de monitorização,
instruções de trabalho e outros formulários relativos à gestão da qualidade.
No dia 26 de Março de 2008, a empresa certificadora LUSAENOR procedeu à
auditoria, esperando o Arquivo Municipal receber em breve o documento certificador de qualidade, de acordo com a norma ISO 9001:2000.
Recomendações para a Produção de Planos de Preservação Digital
Já se encontra disponível na página da Direcção-Geral de Arquivos o documento
“Recomendações para a Produção de Planos de Preservação Digital” que tem por
objectivo orientar as organizações nas condições materiais mínimas para preservar informação criada e mantida electronicamente. Para os interessados, é possível fazer o download em: http://www.dgarq.gov.pt/Publicacoes.html
Regras de Catalogação
No dia 16 de Abril, pelas 17h00, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, em Lisboa, acontece o lançamento do livro “Regras de Catalogação: descrição e acesso de recursos bibliográficos nas bibliotecas de língua portuguesa, da
autoria de José Carlos Sottomayor, bibliotecário do Centro de Estudos Judiciários.
A obra que a BAD edita é um código normativo completo, para vários tipos de
suportes documentais, em conformidade com os princípios internacionais consagrados.
As Regras de Catalogação terão um preço de venda de 50€ para o público geral e
de 40€ para os associados da BAD.
Projecto Laços, na Biblioteca da Secundária Pinheiro e Rosa
A Biblioteca da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, de Faro, candidatou-se a
um Projecto de Apoio a Bibliotecas Escolares, da Fundação Calouste Gulbenkian,
tendo-lhe sido atribuído um subsídio no valor de € 9.580, destinado a financiar o
"Projecto Laços". Este projecto tem como principais objectivos dinamizar a leitura, promover concursos literários, optimizar o serviço de empréstimos e disponibilizar o catálogo via Intranet e Internet; o valor recebido destina-se à aquisição
de fundo documental e de equipamentos, considerados prioritários para a concretização daqueles objectivos.

• Biblioteca Municipal de Lagos
Abril - Quartas de Cinema, às 21h
16 - “Moro no Brasil”, de Mira Kaurismaki.
23 - “Hiroshima Meu Amor”, de Alan
Resnais.
30 - “Pina Baush - Lissabon Wuppertal
Lisboa e Alexandre O’Neill - Toma lá
do O’Neill”, de Fernando Lopes Graça.
5 e 19 Maio (21h00) - O Clube de
Leitura apresenta o ciclo “Cinema e
Literatura - Palavras com Imagem” (livro em leitura e filme em
visionamento: “Rapariga com Brinco
de Pérola”).
31 Maio (21h30) - Terças de Jazz:
“Sons e Palavras”.

• Biblioteca Municipal de Loulé
20 Abril (15h00) – Entrega de prémios aos vencedores da 4ª edição do
Concurso Literário Sophia de Mello
Breyner Adresen e lançamento do livro
com os trabalhos premiados nas 2ª e
3ª edições do concurso.
24 Abril (21h30) – Recital PoéticoMusical “Palavras Interditas”: textos
poéticos de autores portugueses contemporâneos, sobre a temática da
intervenção social em Portugal ao
longo do período ditatorial, pelo grupo
Experiment’arte.

• Biblioteca Municipal de Silves
Abril
23 (16h00) – Inauguração.
(18h00) - Homenagem ao poeta Ruy
Belo (recital).
(21h30) - Espectáculo multimédia
“Gabinete de Turismo Poético”.
24 (11h00 e 15h00) - Leituras animadas e contos para crianças, com Maurício Leite
(21h30) - Serão de contos com Maurício Leite, Maria Lua e Jorge Serafim.
25 (16h00) - III Bienal de Poesia
(21h30) - Inauguração da Sala António Lobo Antunes (com a presença do
autor e da ilustradora Susa Monteiro).
26 e 27 (16h00) - III Bienal de Poesia, com o escritor Urbano Tavares
Rodrigues.

• Biblioteca Municipal de Tavira
Formação 2008

e Arquivo Municipal de Tavira

A Delegação Regional do Sul organizará em 2008, de Maio a Novembro, as
seguintes acções de formação:

Abril
23 - “Workshop sobre a Conservação
e Restauro de Documentos Gráficos”,
por Leonor Loureiro,
(10h00 e 11h30) - público escolar
(16h00) - público geral.

Serviço de Informação à Comunidade on-line (28 de Maio)
Marketing para Serviços de Documentação (23 e 24 de Junho)
Gestão de Projectos (25 e 26 de Setembro)
Orientações para organização de exposições (23 e 24 de Outubro)
Avaliação, selecção e eliminação de documentos (14 de Novembro)

23 (18h00) - Palestra “Três séculos de
ilustração do livro na Biblioteca Municipal de Tavira (1535-1820)”, por
Pedro Azevedo.

Para mais informações contactar a BAD Sul:
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