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Depois de um mês de interregno, voltamos ao vosso contacto.
Para além de informação pertinente para a nossa área, é com o maior prazer que
temos publicitado as iniciativas que os colegas promovem nas unidades documentais dos distritos de Faro e Beja: o destaque de Setembro vai para as Palavras
Andarilhas 2008, às quais desejamos o maior sucesso.
Continuamos a contar com todos.
Escrevam. Divulguem. Colaborem.
Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul da BAD

Destaque
 Palavras Andarilhas 2008, em Beja
De 24 a 28 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal de Beja organiza a iniciativa “Palavras Andarilhas 2008”, que engloba actividades como a Feira do Livro, o
Festival da Narração e as “Histórias ao virar da noite”.
Para os interessados, é também divulgada a ficha de inscrição para o X Palavras
Andarilhas - Encontro de Aprendizes do Conta e para a Estafeta de Contos.
Para consultar o programa detalhado aceda a: http://www.cm-beja.pt e também
http://
ao
blog
oficial
das
palavras
andarilhas
em:
palavrasandarilhas.blogs.sapo.pt/
Da parte da organização, deixamos aqui a apresentação:
“Quinze são os anos de livros abertos numa biblioteca que
é cidade de palavras à beira planície. Dez, os anos das
Palavras que, Andarilhas, erram pelos lugares sem nome,
só de céu e sonhos feitos. Na partilha, daqueles e destas, a
cumplicidade de saber que é no imenso esplendor da palavra que nasce o entendimento e que é do entendimento
que nasce o mundo, e depois as pessoas, e depois o diálogo, e depois o silêncio. No silêncio ressoam vozes, cores,
cheiros e sabores, todos diferentes porque outros, todos
diferentes porque se escutam lá ao longe e aqui, da terra
para o céu e do céu para a terra e falam de uma Torre
gigantesca, a dar para a lua, onde se contam histórias do
mundo inteiro, histórias sem lugar nem tempo e são enfim
o que se diz e se escuta, diálogo, também ele sem nome
porque de imaginação, de pessoas e palavras feito.”
... e neste escutar e contar, neste diálogo de experiências e saberes , desejamos
as boas vindas a todos os Andarilhos!
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Em Foco

Notícias

 Vencedor da edição de 2007 do Prémio Raúl Proença

• Biblioteca Municipal de Faro

É já conhecido o vencedor da edição de 2007 do Prémio Raúl Proença.
O júri constituído para o efeito atribuiu o prémio, no valor de 2500 euros (com o
apoio financeiro da DGLB), ao trabalho “Acesso à documentação cartográfica: a situação em Portugal”, da autoria de Maria Joaquina Esteves Feijão.
http:/ /ww w .apbad.pt/ Edico e s/
Co ns ulte
a
acta
do
júri
em
Edicoes_Premio.htm#PRP2007.

 Livro de Fernanda Ribeiro à venda na BAD
"Para o estudo do paradigma patrimonialista e custodial : a
Inspecção das Bibliotecas e Arquivos e o contributo de
António Ferrão (1887-1965)" é o novo livro da Doutora Fernanda Ribeiro.
Este estudo foi galardoado com o Prémio Raul Proença 2006
e é agora publicado pelas Edições Afrontamento, relata o
estudo da actividade da Inspecção-Geral das Bibliotecas e
Arquivos Públicos e daqueles que a dirigiram e esclarece
como, em Portugal, se foram afirmando as chamadas técnicas (ou ciências) documentais, os serviços públicos de
documentação/informação e o ensino profissional destinado
a formar bibliotecários arquivistas.
O livro encontra-se à venda nas instalações da BAD (Secretariado e Biblioteca,
ambos em Lisboa) e no sítio Web (http://www.apbad.pt/Edicoes/
Edicoes_Monografias.htm).
RIBEIRO, Fernanda - “Para o estudo do paradigma patrimonialista e custodial: a inspecção
das bibliotecas e arquivos e o contributo de António Ferrão (1887-1965)”. Porto: CETAC;
Afrontamento, 2008. 302 p. ISBN 978-972-36-0948-6. PRÉMIO RAUL PROENÇA 2006
Associados: € 10,80
N/Associados: € 18,00

 A Biblioteca Nacional de Portugal disponibiliza nova versão do serviço

Setembro
(cont.)
22 (16h00) - “Mapeamento dos
Fundos Algarvios”, por Jorge Gonçalves.
23 (16h00) - “Estão as conchas a
dissolver-se no mar? Consequências das alterações globais, no
âmbito do projecto de investigação
do circle med”, por Pedro Range.
24 (16h00) - “BIOMARES – um
projecto LIFE para a recuperação e
gestão da biodiversidade do Parque
Marinho Luiz Saldanha”, por Alexandra Cunha.
25 (16h00) - “A importância do
peixe numa alimentação equilibrada”, por Laura Ribeiro.
26 (16h00) - “Findkelp: à procura
das florestas marinhas de Portugal”, por Jorge Assis.
20 (16h00-19h00) - ESPECIAL
FAMÍLIAS: “O Meu Reino pelo Teu”
– Feira de Livros, Jogos e Brinquedos.
Público-alvo: maiores de 5 anos.
Inscrições Prévias (289897513)
27 (16h00) - SÁBADOS EM FAMÍLIA - “Recital de Poesia para Crianças”, concepção e realização:
Eduardo Ramos

em linha da PORBASE
Na sequência das remodelações iniciadas no princípio de 2008, e ainda em curso,
Setembro a Outubro
encontra-se já acessível a nova versão do serviço em linha da PORBASE (http://
De 29 Setembro a 10 de Outubro
“40 anos de MDM – Uma História
porbase.bnportugal.pt). Trata-se não só de implementar uma actualização da
com Futuro” - Exposição Comemoaplicação HIP – Horizon Information Portal, mas também de renovar o seu
rativa do MDM.
aspecto gráfico e funcionalidade e, simultaneamente, da sua infra-estrutura
db.dcp@cm-faro.pt
informática. Na sua versão actual, a PORBASE mantém-se sincronizada com o
catálogo, recentemente autonomizado, da Biblioteca Nacional de Portugal.
• Biblioteca Municipal de Lagoa
Esta nova versão da PORBASE visa melhorar a resposta às necessidades das
Setembro a Outubro
bibliotecas que nela colaboram, e dos seus utilizadores, nomeadamente em ter1 de Setembro a 31 de Outubro
Exposição de Pintura de Alda Viola
mos de maior clareza e facilidade de utilização do catálogo.

 Divulgação das colecções fotográficas da Biblioteca de

(horário de funcionamento normal
da biblioteca).

Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
A Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian iniciou,
desde o dia 22 de Julho, a divulgação das suas colecções fotográficas no FLICKR em http://www.flickr.com/photos/biblarte/.
Importantes fontes para o estudo e conhecimento da cultura portuguesa, a maioria das fotografias, cerca de 180.000, constituem as 180 colecções da Biblioteca
de Arte. Nesta primeira fase, serão disponibilizadas cerca de 1.000 imagens,
relativas às colecções "A talha em Portugal", "Azulejaria Portuguesa" e "Estúdio
Mário Novais". Posteriormente, serão divulgadas as que não se encontrem protegidas por direitos de autor ou direitos conexos.

2ª feiras (21h00) - SESSÃO DE
CINEMA - no âmbito do Clube de
Cinema Espiritual:
15 Set. - “A Vida é Bela”
6 Out. - “O Sentido da Vida (The
Meaning of Life)”dos Monty Python

 Processos da Inquisição de Lisboa com acesso condicionado

14 (10h30 e 11h30) - “Lagoa de
histórias: contos contados e recontados”, contos tradicionais do Concelho de Lagoa, por Helena Tapadinhas, sessões na Escola EB1 de
Vale d’El Rei.

Entre 1 de Agosto de 2008 e 31 de Dezembro de 2009, a Direcção-Geral de
Arquivos condiciona o acesso aos Processos e Livros da Inquisição de Lisboa,
para que estes documentos sejam submetidos a digitalização sistemática, com o
objectivo de melhorar a consulta e generalizar o acesso a esta informação pela
Internet (http://www.iantt.pt/NOTICIAS.html).

Outubro
8 e 22 (21h30) - Sessões do Clube
de Leitura; livro em leitura: “O
Retrato de Dorian Gray”, de Oscar
Wilde.

http://www.bmlagoa.com
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Em Foco

Notícias

 Direcção-Geral de Arquivos publica três novos documentos

• Biblioteca Municipal de Loulé

A Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ) publicou três documentos técnicos e
estruturantes para a constituição da Rede Portuguesa de Arquivos:
1 - Rede Portuguesa de Arquivos: fundamentos para o seu desenvolvimento
e gestão - modelo conceptual.
2 - Rede Portuguesa de Arquivos: fundamentos para o seu desenvolvimento
e gestão - modelo lógico.
3 - Modelo para um Ficheiro Nacional de Autoridades Arquivísticas.
A DGARQ apela ao envio de comentários e sugestões relativamente a estes três
documentos (http://www.iantt.pt/NOTICIAS.html).

 Direcção-Geral de Arquivos divulga Relatório de Avaliação do PARAM
A Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ) disponibilizou no seu site (http://
www.iantt.pt/NOTICIAS.html) o Relatório de Avaliação do PARAM (Programa de
Apoio à Rede de Arquivos Municipais). Com este relatório a DGARQ pretende,
passados dez anos da implementação deste Programa,
efectuar um estudo que permita percepcionar o impacto do Programa na qualificação dos arquivos municipais, identificar desvios no cumprimento de compromissos assumidos e aferir eventuais necessidades de optimizar a gestão do Programa e ainda rever os termos da sua definição original.

 Internet Sénior na Biblioteca Municipal de Castro Marim
A Biblioteca Municipal de Castro Marim disponibiliza a Internet Sénior, um projecto com o objectivo de proporcionar aos munícipes com mais de 55 anos um primeiro contacto com as novas tecnologias e com a Internet.
As actividades a desenvolver integram a navegação em sites, nomeadamente no
site da Câmara Municipal de Castro Marim, onde poderão conhecer os serviços
municipais disponíveis, consultar jornais on-line e outros sítios de interesse, bem
como trocar correspondência através de e-mail.
Este curso, que se pretende regular ao longo do ano, é
gratuito e irá decorrer mediante inscrição na Biblioteca
Municipal todas as terças e sextas-feiras, entre as 10.30h
e as 12.00h.
Informações e inscrições: telefone 281 531 701.

 Biblioteca Municipal de Lagos reabre com novo horário
A partir de Setembro, a Biblioteca Municipal de Lagos estará aberta num novo
horário, que inclui as tardes de Sábado. Este horário aplica-se também ao Pólo
de Leitura de Bensafrim e (a partir de 1 de Outubro) aos Pólos de Leitura de
Barão de São João e da Luz.
Em Agosto, a Biblioteca aproveitou para reformular e simplificar o sistema de
empréstimo domiciliário, que passa, a partir de agora, a estar centralizado na
recepção (sala de entrada) da Biblioteca.
Novo horário: Terça a Sábado, das 10 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
(Encerra ao Domingo e Segunda)

 Ciclo de Palestras da Delegação Regional Sul da BAD
Entre Outubro e Dezembro de 2008 a Delegação Regional Sul da BAD pretende
organizar um Ciclo de Palestras de Outono sobre o tema “Fontes de Informação e
Património do Algarve”:
Outubro/ dia 11 - Arquivo Municipal de Loulé - Arquivos, Fontes Documentais
e Investigação Genealógica, por Óscar Caeiro Pinto, arquivista do Arquivo
Municipal de Tavira.
Novembro/ dia a confirmar - Biblioteca Municipal de Silves
Dezembro /dia 12 - Auditório da C.M. de Tavira – orador do Departamento de
História, Arqueologia e Património, da FCHS - Universidade do Algarve
Convida-se todo o público interessado em participar. Entrada livre.

Setembro
25 (21h00) - Encontros do Clube
de Leitura de Loulé.
Público-alvo: Maiores de 18 anos
Marcação prévia.
29 (18h00) - Clube de Leitura para
Pais e Filhos: com a presença de
convidados, escritores entre outras
actividades.
Entrada Livre
4ª e 6ª feiras (10H30 e 15h00 ) Hora do Conto - “As férias estão a
terminar e vêem aí as aulas”.
Público-alvo: alunos do jardim-deinfância e 1º Ciclo.
Marcação prévia.
6ª feira (16h00) - TARDES DE
CINEMA - Ciclo de Cinema “Pierce
Brosnan” :
5 Set – “O Matador”
12 Set – “007 Morre noutro dia”
19 Set – “Golpe no Paraíso”
26 Set – “007 Goldeneye”
Entrada Livre
3ª e 5ª feiras (10h30 e 15h00 ) Actividades de Expressão Plástica,
Escrita Criativa e Promoção da
Leitura (mês dedicado aos Piratas).
Público-alvo: alunos do jardim-deinfância e 1º Ciclo .
Marcação prévia.
Outubro
4 (15h30) - Sessão de apresentação do livro “Algarviadas”.
Público-alvo: público em geral.
Entrada livre.
6 a 25 - Exposição comemorativa
do 2.º aniversário do Clube de Leitura de Loulé.
Público-alvo: público em geral.
9 (21h00) - Encontros do Clube de
Leitura de Loulé.
Público-alvo: maiores de 18 anos.
Marcação prévia.
9 e 10 (manhã e tarde) - Ateliê
"Quando a Mãe Grita..."
Público-alvo: alunos do 1.º ciclo e/
ou infantário.
Apoio: DGLB - Direcção-Geral do
Livro e das Bibliotecas
Marcação prévia.
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.
Marcação prévia.
Tel.: 289 420 590
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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 e 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 €
Plano da acção de formação
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
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
Local: Universidade do Algarve – Escola Superior de Tecnologia -Sala 132
Preço de associado: 60 € | Preço de não associado: 70 €
Consulte o programa em: http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/
formacao_calend.htm
Para mais esclarecimentos sobre a Formação da BAD Sul, contactar:
Maria João Barradas (mjbarra@ualg.pt)
Telm. 913246932 | Telf. 289 800100-ext.6317

Notícias
• Biblioteca Municipal de Silves
Outubro
3 e 4 (10h00 às 13h00; 15h00 às
18h00) - Acção de formação “Não
se nasce leitor”, formador: Professor Rui Marques Veloso.
Público-alvo: professores do préescolar e 1º ciclo; profissionais de
biblioteca.
Inscrição prévia.
10 (21h30) - Recital poético “Ode:
projecto de composição poética”,
concepção e realização A Gaveta
Público-alvo: público em geral.
14 (21h30) - Encontro inicial da
Comunidade de Leitores – ciclo “O
Amor e a Amizade” (periodicidade:
quinzenal / duração: 6 sessões).
Dinamizado por José Mendonça.
Público-alvo: público adulto.
Inscrição prévia.
15 (21h30) - Apresentação do livro
“O novo Acordo Ortográfico”, do
Professor João Malaca Casteleiro.
Tlf.282442112
biblioteca@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Vila
Real de Santo António
Setembro
Terças e Quintas (11h e 14h) "Hora do Conto"
Segundas, Quartas e Sextas
(16h00) - "Às 4 na Biblioteca" (actividades manuais e lúdicas)
Inscrição de grupos pelo telefone
281 542 655.
www.bmvrsa.blogspot.com

• 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, pretende contribuir para a divulgação
das políticas comunitárias e das
actividades do CDE.
A Europa na RUA teve a sua 1ª
edição no final de Maio e apresenta
a informação sob diferentes formatos: noticiários, entrevistas e debates com investigadores e especialistas.
Horário:10h00; 13h00: 17h00
Datas das Emissões:
Setembro
19 e 26
Outubro
3, 10 e 17
Telef.: 289 800906 | Fax: 289
819025 | E-mail: cde@ualg.pt |
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