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O destaque deste número vai para a inauguração das novas instalações da
Biblioteca Municipal de Olhão e para a criação da Biblioteca Municipal de
Castro Marim. Cresce assim a Rede de Leitura Pública.
Consultem os programas e inscrevam-se nas acções de formação que a BAD Sul
propõe para o último trimestre de 2008.
Voltamos em Setembro com mais informação.
Votos de um Bom Verão, no trabalho ou em férias.

A Direcção Geral de Arquivos e a
Luta Contra o Tráfego Ilícito de
bens Iraquianos

Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul da BAD

Feiras do Livro Municipais

Destaque

IV Seminário de Estudos Históricos
sobre o Algarve - 16 de Agosto

 Duas novas Bibliotecas Municipais no Algarve

• Formação 2008

Notícias
• Biblioteca Municipal Albufeira
Julho
SECTOR INFANTO-JUVENIL
Público-alvo: crianças dos 6 aos
12 anos.
Das 10 horas às 13 horas
15 a 17 - Atelier «O meu brinquedo é um livro» – À descoberta da Biblioteca. Introdução de
actividades que visam promover
o contacto com o livro e com
todo o universo ligado ao mundo
da leitura.
22 a 25 - 2ª Oficina Livre de
Expressão Plástica. Realização de
diversos trabalhos manuais com
diferentes tipos de materiais,
nomeadamente musgami, cartolina, cartão, massa de modelar e
guaches, entre outros.
31 - Atelier de Escrita Criativa.
Construção de uma história
infantil, desde a composição do
texto à sua ilustração, através de
desenhos.
Inscrições prévias. Nº máximo
de participantes: 12 crianças.

Em Junho, mais dois municípios do Algarve inauguraram as suas Bibliotecas Municipais.
A 16 de Junho, resultado das obras de requalificação do
antigo Hospital de Olhão, foi inaugurada a Biblioteca
Municipal do concelho. Com um vasto fundo documental, a nova Biblioteca dispõe de diversas áreas de utilização pública, direccionadas para a leitura, audição e
visionamento. As crianças e adultos têm secções diferenciadas, com colecções de livros e periódicos, documentos áudio, vídeo e multimédia.
As novas tecnologias dominam, neste novo equipamento, com computadores disponíveis para consulta do catálogo, acesso a fontes de
informação na Internet, e consulta de DVD/CD-ROM. A Sala Polivalente permite a
realização de iniciativas como recitais, exposições, debates, conferências, encontros de leitores, acolhimento de grupos específicos e acções de formação.
A 24 de Junho, foi inaugurada a Biblioteca Municipal de Castro Marim. Trata-se de
um edifício com 1 472 m2 de área bruta, construído de raiz, que preserva, no
entanto, a memória do antigo edifício existente naquele local.
O projecto é da autoria do Arq. José Alberto Alegria. Dividido por três pisos, com
várias áreas de utilização, este espaço é composto por
Área de Serviço Interno, Área Infantil, Área de Adultos e
Área de Utilização Comum. A colecção da biblioteca
compreende 12 000 documentos, designadamente
livros, jornais, revistas, CD áudio, DVD, CD-ROM. O projecto integra um auditório com capacidade para 200
lugares, sala de exposições, cafetaria, pátio central e
espaço polivalente/audição informal de música.

(Cont. na pág. seg.)
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Em Foco

Notícias

 Conclusões do 8º Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas Públicas

• Biblioteca Municipal Albufeira

A Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) disponibilizou no seu sítio
Web as apresentações e conclusões do 8º Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas
Públicas, realizado em Lisboa nos passados dias 20 e 21 de Maio, subordinado ao
tema “Bibliotecas Públicas: Trabalhando em Rede”. http://www.dglb.pt/sites/
DGLB/Portugu%c3%aas/Paginas/EncontroLuso-Espanhol.aspx

 A Biblioteca Nacional de Portugal divulga na internet 29 cadernos de
Fernando Pessoa
A Biblioteca Nacional de Portugal colocou em linha uma importante colecção de
29 cadernos de Fernando Pessoa, que incluem manuscritos de poemas em português e inglês, além de uma grande quantidade de textos e apontamentos de
natureza muito diversa, de listagens de livros e notas de leitura a projectos de
obras ou horóscopos. Link para Espólio Fernando Pessoa: http://purl.pt/1000/1/
e http://www.bn.pt/
 A Direcção Geral de Arquivos e a Luta Contra o Tráfego Ilícito de Bens
Iraquianos
De acordo com a solicitação da UNESCO, a Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ)
associou-se à divulgação de documentos tendentes à luta Contra o Tráfego Ilícito
de Bens Iraquianos. No site da DGARQ (http://www.dgarq.gov.pt/
NOTICIAS.html) encontra-se disponível para descarregar o “Documento da Unesco”, onde, das 31 páginas, consta a lista vermelha das antiguidades em perigo.

Agosto (cont.)
CICLO DE FILMES INFANTIS
Das 10h30 às 12h
5 - «Boog & Elliot – Vão à caça»
6 - «Pinóquio»
7 - «Mary Poppins»
8 - «TMNT – Tartarugas Ninja»
12 - «Barbie Mariposa e as suas
amigas Fadas Borboletas»
13 - «As crónicas de Nárnia»
14 - «A idade do Gelo 2»
19 - «Meu amigo – O Dragão»
21 - «Cinderela»
22 - «A volta ao mundo em 80
dias – a mais louca aventura»
BIBLIOTECA DE PRAIA
Na Praia do Inatel de Albufeira,
este ano com dois stands.
Horário: 2ª a 6ª – 09H30 às
18H00; Sábados – 10H00 às
18H00; (fechada aos domingos e
feriados).
Tel.: 289 598 700

 Feiras do Livro Municipais
Aproveitando as noites de Verão, são já alguns os municípios que aproveitam a
época para incluírem nos seus programas de ofertas culturais as feiras do livro.
Algumas têm por trás da organização o rosto das bibliotecas municipais, como é
o caso de Tavira e de Beja.
Com a presença dos autores, animação e eventos de fundo associados ao incentivo à leitura, são momentos agradáveis para passar uma noite e, quem sabe,
encontrar por um preço acessível, algum título que há muito tempo estava nos
planos de leitura de alguém.
Julho/Agosto:
Feira do Livro de Tavira - dia 18: das 21h00 às 01h00; dias 19 a 02/08: das • Biblioteca Municipal Almodôvar
19h00 às 01h00; dia 3/8: das 19h00 às 23h00. Localização: Rua do Cais.
Julho e Agosto
Mais informações em: http://www.cm-tavira.pt/cmt/index.php
De 2ª a 6ª feira, no auditório,
Mostra do Livro Tavirense - a 18 de Julho, pela abertura da Feira do Livro,
jogos de Verão e diversas actividades para crianças e jovens.
no salão do Ginásio Clube de Tavira, para marcar o 80º aniversário deste CluTelefone: 286 660 280
be, uma exposição de 167 obras da autoria de escritores tavirenses, aí resiEmail: biblioteca@cm-almodovar.pt
dentes ou sobre a cidade de Tavira. Estas obras fazem parte da biblioteca
http://www.cm-almodovar.pt/
particular de Ofir Chagas, conhecido autor de várias obras sobre Tavira.
32.ª Feira do Livro da Cidade de Faro - de 25 de Julho a 10 de Agosto, das
• Biblioteca Municipal de Faro
19h00 às 24h00. Localização: Jardim Manuel Bívar. Com animação diária e presença de autores. Informações: 289870894
Julho
Setembro:
BIBLIOTECA FORA DE PORTAS
Feira do Livro e da Leitura em Beja - 17 a 23 de Setembro. Para conhecer ao
Leituras na Prisão
pormenor o seu vasto programa contactar: Biblioteca Municipal de Beja: Rua Luís
22 (15h00) - Encontro com Escritores no Estabelecimento Prisional
de Camões, s/n, 7800 Beja | Tel + 351 284311900 | Fax + 351 284311929
Regional de Faro. A B.M. de Faro
E mail: bibliotecamunicipaldebeja@cm-beja.pt | em http://www.cm-beja.pt

 IV Seminário de Estudos Históricos sobre o Algarve - 16 de Agosto
No próximo dia 16 de Agosto de 2008, a Associação de Estudos e Defesa do
Património de Tavira, com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, irá realizar o
IV Seminário de Estudos Históricos sobre o Algarve, no auditório da Biblioteca
Municipal de Tavira, a partir das 14h30. Durante a manhã, pelas 10h30, terá
lugar uma visita guiada ao Convento do Carmo. A inscrição inclui pagamento de
40,00€ somente para os participantes que pretendam almoçar ou jantar, sendo
gratuita a participação no Seminário. Mais informações: Arquivo Municipal de
Tavira: arquivo@cm-tavira.pt. Inscrições: Dr. Alexandre Cesário: alexandre.cesario@sapo.pt

organiza um encontro com três
escritores Algarvios: Luís Ene, Tiago Nené e Maria Corgas. Os textos
destes autores vão ser lidos e
debatidos, de forma a motivar os
reclusos a conhecer os seus autores.
23 (21h30) - Fernando Pessoa 120 anos, por Afonso Dias. Público-alvo: público em geral.
(Cont. na pág. seg.)
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Formação 2008 (2º semestre)
Gestão de Projectos
25 e 26 de Setembro de 2008
Formadora:
Ana Paula Sequeiros
Horário:
9h00-13h00
14h30-17h30
Nº Horas: 14
Objectivos:
Sensibilizar para a necessidade de organizar, planear, controlar e avaliar a
mudança, através de gestão de projectos aplicada a momentos de criação/
reconversão de serviços prestados.
Capacitar os formandos para elaborarem dossiês de candidatura a sujeitar a
aprovação e/ou financiamento, por parte dos órgãos decisores, da sua tutela
ou de financiadores externos.
Destinatários:
Técnicos de bibliotecas, arquivos e serviços de documentação; animadores culturais.
Local:
Universidade do Algarve - Escola Superior de Tecnologia - Sala 132
Nº máximo de formandos: 20
Inscrições:
Devem ser enviadas para o e-mail badsul@apbad.pt , até 3 dias antes do início da formação. O cancelamento da inscrição, nos 2 dias úteis anteriores ao
início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor.
Preço de associado: 120 €
Preço de não associado: 150 €

Notícias
• Biblioteca Municipal de Faro
Agosto (cont.)
19 a 22 - Oficina de Arte “Pinturas
com Histórias”.
1º grupo: das 10h00 às 12h00
2º grupo: das 14h00 às 16h00
Local: Ludoteca. Público-alvo:
crianças dos 6 aos 10 anos.
Inscrições prévias
22 (11h00) - 6ª Edição do
“FOLKFARO– Folclore Internacional
Cidade de Faro”. Programa de Animação Infantil com os grupos da
Índia e Holanda. Org.: Grupo Folclórico de Faro / BMF
Público-alvo: público em geral
Local: Pátio da Biblioteca Municipal
de Faro
25 a 27 - Oficina de Pequenos
Contadores d’Estórias.
1º grupo: das 10h00 às 12h00
2º grupo: das 14h00 às 16h00
Público-Alvo: crianças dos 6 aos 10
anos. Inscrições prévias.
29 (10h00 e 14h30) - Ateliêr de
Construção de Elementos da Natureza. Público-Alvo: crianças dos 6
aos 12 anos. Inscrições prévias.
Setembro
9 (14h00 às 17h00) - Quadros
de Areia, Concepção e realização:
Inês Mestrinho. Público-alvo: crianças dos 4 aos 8 anos.
10 (14h00 às 17h00) - Leituras
com Barro, concepção e realização:
Maria João Barros. Público-alvo:
crianças dos 6 aos 10 anos
(289897513/4)
geral@biblioteca.cm-faro.pt

Plano da acção de formação

• Biblioteca Municipal Monchique
Conceitos Introdutórios de Gestão
Gestão de Projectos:

• Aspectos humanos
• Fases da gestão de projectos
• Sistema de gestão do projecto
• Importância do planeamento; o que incluir num plano?
• A missão: identificação e declaração
• Desenvolvimento de objectivos
• Avaliação de riscos
• Calendarização
• Controlo
• Avaliação
• Produção de informação sobre o Projecto: a difusão dos resultados

Agosto
9, 23 e 30 (15h00 às 18h30) Workshop de Feng Shui - Iniciação
ao Feng Shui - a arte de viver em
harmonia com o nosso próprio
espaço, dinamizado por Gisela
Oliveira.

• Biblioteca Municipal de São
Brás de Alportel
EXPOSIÇÕES
Julho/Agosto
15 de Julho a 14 de Agosto “EntreMãos”, exposição de trabalhos de pintura: óleo sobre tela,
vitral, estanho, tecido e azulejo.
Uma amostra dos trabalhos entre
mãos da turma de Artes Decorativas.
Local: Átrio e Sala Polivalente
(Cont. na pág. seg.)
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Formação 2008 (2º semestre)
A Produção de Eventos Culturais em Bibliotecas, Arquivos e Museus
23 e 24 de Outubro de 2008
Formador: Diogo Gaspar (Museu da Presidência da República)
Horário: 10h00-13h00 | 14h30-17h30 | Nº Horas: 12
Objectivos:
Capacitar os formandos para a gestão e organização de eventos diversificados,
em organismos de informação, documentação e cultura.
Destinatários: Técnicos de bibliotecas, arquivos e serviços de documentação;
Técnicos de museus: Animadores culturais.
Local: Universidade do Algarve – Escola Superior de Tecnologia -Sala 132
Nº máximo de formandos: 20
Inscrições:
Devem ser enviadas para o e-mail badsul@apbad.pt, até 3 dias antes do início
da formação. O cancelamento da inscrição, nos 2 dias úteis anteriores ao início
do curso obriga ao pagamento de 50% do valor.
Preço de associado: 120 €
Preço de não associado: 150 €
Plano da acção de formação
• Comunicação em bibliotecas e arquivos
• Serviço de Actividades Culturais
• Formação e Recursos Humanos
• Programação e calendarização de actividades
• Gestão orçamental
• Aquisição de bens
• Meios de difusão:
− Internet
− Intranet
• Exposições permanentes
• Exposições temporárias
• Exposições internacionais
• Empréstimo de documentos para exposições temporárias
• Política de edições
• A organização de congressos, palestras, debates e mesas redondas
• A organização de cerimónias públicas: incorporações, doações e protocolos
• Promoção de outras actividades:
− Ciclos de música
− Lançamento de publicações
− Prémio de investigação
• A organização do Dossiê de Imprensa
• A promoção dos eventos: publicidade e briefing: a fase de avaliação
• A importância e a organização de uma mailing list
• Serviço Educativo - sensibilização pedagógica de monitores:
− Os desafios da sociedade contemporânea: aprender a aprender e a educação multicultural
− A aprendizagem nas bibliotecas e arquivos
− O contributo da pedagogia: Piaget, Vygotsky, Bruner, Gardner e Feuerstein
− O ensino/aprendizagem com imagens, objectos e colecções estratégicas
de exploração

Notícias
• Biblioteca Municipal de São
Brás de Alportel (cont.)
SECTOR INFANTIL
NetContos - Oficinas de Animação
da Leitura e Escrita Criativa com
apoio de recursos informáticos.
Imaginar, inventar, escrever, ilustrar e dramatizar contos com os
amigos.
Actividade com marcação prévia.
CONVITES DE VERÃO
Cinema Infantil de Verão - Ir ao
cinema com os amigos e divertirmo-nos com um bom filme, numa
sala fresca e num ambiente acolhedor. Sessões de cinema infantil e
juvenil: todas as sextas-feiras.
Sessões para os grupos dos ateliês
de tempos livres (marcação prévia).
INTERNET & LEITURA
Anime o seu Verão! - No ambiente calmo, luminoso e fresco do
espaço da Biblioteca Municipal,
conheça as últimas edições, coloque as novidades em dia com os
seus amigos, através do seu computador pessoal ou dos computadores da Biblioteca; informe-se
através de jornais e revistas ou
sinta o prazer de um encontro inesperado com um livro

• Biblioteca Municipal de Silves
Julho
11 (21.30h) - apresentação do
livro “Crónicas… retratos que a
vida me mostrou” de Silvério Martins.
25 (22h) - apresentação do álbum
de hip-hop Último Acto - Reflect
Julho e Agosto
4 Julho - início das Oficinas com
muitas actividades divertidas para
crianças entre os 6 e os 12 anos.
Necessitam de inscrição prévia (na
Biblioteca – Sala Maria Keil / através do telefone 282 442 112 / ou
email biblioteca@cm-silves.pt )
Grupos até 15 crianças
2ª feiras (15h30 às 17h) - Oficinas de Curiosos
6ª feiras (15h30 às 17h) - Oficinas de L.E.R. - Livros, Encontros e
Recordações - experimentar os
livros, ter encontros secretos com
personagens mirabolantes e recordar coisas fantásticas que aconteceram e que davam uma história.
4ª feiras (15h30) - CINEM’ARTEPara ver em grande ecrã filmes e
as animações mais fantásticas.
Contactos:
telefone 282 442 112
email biblioteca@cm-silves.pt
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Formação 2008 (2º semestre)
Orientações para a avaliação e eliminação documental (de acordo com as
Portarias de gestão Documental)
21 de Novembro de 2008
Formadora: Isabel Dias Salvado (Arquivo Municipal de Tavira)
Horário: 9h00-12h30 | 14h00-17h30
Nº Horas: 7
Objectivos:
Dotar os formandos de conceitos, metodologias e práticas que sirvam
para:
• Interpretar regulamentos arquivísticos e tabelas de selecção
• Conhecer e aplicar os instrumentos de Gestão (autos de entrega, guias
de remessa, autos de eliminação)
• Adquirir conhecimentos, práticas e métodos de trabalho necessários à
aplicação das disposições das Portarias de Gestão Documental
Destinatários:
Técnicos superiores, técnicos profissionais de arquivo, responsáveis pelas áreas
de arquivo nas instituições e pessoal administrativo que opere nesta área.
Local: Universidade do Algarve – Escola Superior de Tecnologia -Sala 132
Nº máximo de formandos: 15
Inscrições:
Devem ser enviadas para o e-mail badsul@apbad.pt, até 3 dias antes do início
da formação. O cancelamento da inscrição, nos 2 dias úteis anteriores ao início
do curso obriga ao pagamento de 50% do valor.
Preço de associado: 60 €
Preço de não associado: 70 €
Plano da acção de formação

• As Portarias de Gestão Documental
− O Regulamento Arquivístico
− A tabela de selecção
• As Transferências Documentais
• Avaliação
− Séries não contempladas na Portaria
− Séries contempladas na Portaria
− Massas documentais acumuladas
• Eliminação
− Preparação da documentação
− O Auto de Eliminação
− Procedimentos Administrativos Recomendados
− Documentos que constituem a eliminação
Métodos e meios:
Apresentação em computador com projecção.
Entrega de cópia dos diapositivos projectados e de bibliografia.
Debate sobre aspectos relevantes.
Exercício prático, em equipa.
Para mais esclarecimentos sobre a Formação da BAD Sul:
Contactos da BAD Sul:
Maria João Barradas (mjbarra@ualg.pt) | Telm. 913246932
Telf. 289 800100-ext.6317

Notícias
• Biblioteca Municipal de Tavira
Julho
17 (22h) - “José Fanha na Biblioteca” - poesia dançada - Poemas do
Mundo”
18 Julho a 3 Agosto - Actividades
criativas para todas as idades,
(espaço de animação da Feira do
Livro).
Agosto
4 a 9 (16h às 17h30) - Breve
curso de Cultura e Pensamento
Contemporâneo, com o escritor
Gonçalo M. Tavares.
8 (22h) - “Sr. Calvino”, pelo grupo
de teatro A Gaveta, com a presença do autor, Gonçalo M. Tavares.
14 (22h) - “Ode”, pelo grupo de
teatro A Gaveta.
21 (22h) - “Ode Marítima”, de
Álvaro de Campos, uma recriação
por João Grosso.
28 (22h) - Groupe Musical de
Malhoun, música tradicional de
Marrocos.
Contactos: 281320585
biblioteca@cm-tavira.pt

• Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE/UALG)
Às 6ªs feiras o CDE/UAlg apresenta
A Europa na RUA, em colaboração com a Rádio Universitária do
Algarve (FM 102.7). Esta iniciativa,
no âmbito da campanha de promoção do CDE junto da Comunidade
Académica, pretende contribuir
para a divulgação das iniciativas e
políticas comunitárias e das actividades do CDE.
A Europa na RUA teve a sua 1ª
edição no final de Maio e apresentará a informação sob diferentes
formatos: noticiários, entrevistas e
debates com investigadores e
especialistas.
Datas das Emissões:
10h20; 13h20: 17h20
Julho
18 e 25
Agosto
1,8,15,22 e 29
Setembro
5 e 12
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