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Continuamos a destacar a reedição do Ciclo de Palestras de Outono da BAD Sul,
que tem programado até Dezembro de 2009 mais duas palestras , com oradores
prestigiados.
Neste boletim apresentamos de tudo um pouco: livros servidos numa sessão gastronómica, novidades que chegam pela internet, a exploração da leitura pelos
sons, a banda desenhada a dar créditos por Odemira, sem esquecer palestras,
workshops e conferências.

“Tenho fome de livros”
Arquivo Municipal de Silves
na internet
Arquivo Municipal de Tavira
divulga o guia de três fundos
documentais

Esperamos que seja mais um boletim informativo a respeito das várias iniciativas
que as unidades documentais dos distritos de Faro e Beja pretendem levar a cabo
durante o mês de Novembro.
Escrevam, participem e divulguem as vossas iniciativas, experiências e opiniões.
Maria João Barradas
Presidente da Delegação Regional do Sul da BAD
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DESTAQUE
 Ciclo de Palestras de Outono da BAD Sul
Até Dezembro de 2009 decorrerá o Ciclo de Palestras de Outono da BAD Sul, cujo tema é “Fontes Documentais e Preservação da Memória Cultural”. Esta iniciativa da BAD Sul tem por
objectivos a divulgação da BAD Sul e das Ciências Documentais
junto do público em geral.
Convidamos todos os profissionais a participar nas próximas
palestras:
14 de Novembro (16h00) - “O Arquivo da Misericórdia de
Tavira”, no auditório da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos,
em Tavira, pelo Prof. Doutor Luís Filipe Oliveira.
19 de Dezembro - “Arquitecturas vernaculares de Portugal e
Marrocos”, na Biblioteca Municipal de Silves, pelo Arquitecto
José Alberto Alegria.
A participação é gratuita e a BAD Sul passará um certificado de
participação a quem o solicitar (e-mail badsul@apbad.pt)

Novembro
Dezembro
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EM FOCO - distrito de Faro
 Biblioteca de Faro com videovigilância
A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD)
aprovou em Outubro um sistema de videovigilância para
o Museu Municipal, a Biblioteca Municipal e o Espaço
Internet do Bom João. O objectivo é assegurar a prevenção e dissuasão de furtos naquelas instalações, sendo a recolha de imagens um factor preventivo na protecção de pessoas e bens.
http://www.jornaldoalgarve.pt/artigos.aspx?id=11856
 “Tenho fome de livros”
No dia 16 de Outubro alguns alunos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa tiveram um almoço literário onde
através de uma selecção entre pratos como “Bacalhau
Perigoso no Forno” ou “Gelado com Rimas” recebiam
livros. Esta iniciativa foi desenvolvida pela biblioteca
escolar e o objectivo era que depois de recebidos, os
alunos explorassem alguns pormenores vagueando dentro do próprio livro. Realizada no Dia Mundial da Alimentação, esta actividade tinha como propósito alimentar
outro tipo de interesse, o da leitura, uma vez que na
sua grande maioria os alunos não possuem hábitos de
leitura. Inquiridos os alunos, estes disseram que tinha
sido uma ideia criativa, mas ainda sim que gostavam de
ter tido um “lanche” sendo a avaliação geral positiva.

 “Som com Tom” na Biblioteca de Silves
“Som Com Tom”, juntamente com a escritora Sara Monteiro, apresentam “Vamos dar Espectáculo” – uma oficina dirigida a crianças com o intuito de as preparar para
um espectáculo, alia escrita, narração, música e postura
em público. A decorrer durante o mês de Novembro na
Biblioteca Municipal de Silves, os objectivos principais
são estimular os participantes pela leitura e pela escrita,
pela exploração de sons, pela criatividade e espontaneidade, bem como pela postura em público, quer em termos de postura vocal e estética quer em termos de discurso perante uma audiência. As oficinas são dadas por
Luís Ene (escritor), Sara Monteiro (escritora), Carlos
Norton (músico) e José Matos (músico).
Programa:
3 (14h30 – 17h30) - apresentação do projecto e preparação para as Oficinas, por Sara Monteiro, Luís
Ene, Carlos Norton e José Matos. Oficina de Sons e
Música, por Carlos Norton e José Matos
20 (14h30 – 17h30) - Oficina de Leitura e Narração
Oral, por Sara Monteiro, Luís
Ene
27 (14h30 – 17h30) - montagem do Espectáculo, por Luís
Ene e Carlos Norton
27 (21h00) - espectáculo apresentado pelos participantes nas
oficinas, com o apoio de Luís
Ene e de Carlos Norton.
 Sondagem do Arquivo Distrital de Faro

 Arquivo Municipal de Silves na internet
Inaugurado a 3 de Setembro de 2005, na Rua Porta de
Loulé, o Arquivo Municipal de Silves localiza-se na zona
de protecção das muralhas da Almedina de Silves e do
Poço Cisterna, nas proximidades do edifício Central da
Câmara e da Secção de Arquivo. Desde Outubro de
2009 que o Arquivo Municipal de Silves passou a divulgar no site da autarquia informações úteis, como o
horário, contactos, fundos documentais, história do
arquivo e serviços disponíveis.
Mais informações em: http://www.cm-silves.pt/portal
 Arquivo Municipal de Tavira divulga o guia de
três fundos documentais
O Arquivo Municipal de Tavira disponibiliza a partir de
Novembro, para consulta na página do site da autarquia
tavirense, os guias dos fundos documentais da Câmara
Municipal de Tavira, da Administração do Concelho e do
Arraial Ferreira Neto.
Para saber mais aceda:
http://www.cm-tavira.pt/cmt/index.php?
module=ContentExpress&func=display&ceid=190
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Entre 5 de Novembro e 31 de Dezembro do corrente
ano, o Arquivo Distrital de Faro (ADF) irá realizar um
Inquérito com o objectivo de medir e avaliar o desempenho dos serviços e a satisfação dos clientes, a fim de
identificar prioridades de intervenção para a melhoria
dos serviços actualmente prestados.
Para quem já tenha utilizado os serviços do ADF há
menos de dois meses e esteja interessado em colaborar
nesta iniciativa, deverá entrar em contacto com o ADF a
fim de lhe ser remetido o código de acesso ao questionário. Quem já tiver o código de acesso poderá preencher o questionário online disponível no site http://
adfaro.algarvedigital.pt/
Contactos: telf: 28910640, fax: 289801525;
mail@adfar.dgarq.gov.pt

EM FOCO - Distrito de Beja
 Bdteca em Odemira
A Câmara Municipal de Odemira através da Biblioteca
Municipal “ José Saramago” de Odemira promove um
concurso externo de Banda Desenhada, com o objectivo
de promover a Banda Desenhada junto da população
juvenil e adulta, assim como a promoção da criatividade
e da imaginação dos concorrentes. Podem candidatar-se
todas as pessoas com idade superior ou igual a 16 anos.
A 4ª edição deste concurso decorrerá durante os meses
de Novembro e Dezembro (1 de Novembro a 18 de
Dezembro).
Para saber mais aceda a: http://www.cm-odemira.pt/
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EM FOCO - no País
 Conversas Públicas na DGARQ
A Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ) promove no dia
10 de Novembro de 2009, às 17.00 horas, uma conversa pública com Sª Exª, o Senhor Conselheiro Guilherme
d’Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas e
do Conselho de Prevenção da Corrupção, subordinada
ao tema: “Accountability – transparência administrativa
– Arquivo”. Tem como objectivo, reflectir sobre a temática e avaliar o papel e a qualidade dos sistemas de
arquivo enquanto meios de contribuição para uma maior
cidadania participativa e combate à corrupção.
Mais informações em: http://www.dgarq.gov.pt/
 Workshops da Direcção-Geral de Arquivos
A Direcção-Geral de Arquivos vai organizar a 12 e 13 de
Novembro de 2009 os seguintes Workshops:
• A Inquisição de Lisboa na nova plataforma digital:
acesso e disponibilização
• Portal de Arquivos Portugueses: Apresentação, Adesão, Perspectivas de Desenvolvimento
Mais informações em: http://www.dgarq.gov.pt/

rá gratuitamente mais de 110 mil publicações da União
Europeia para download, acessíveis em
www.bookshop.europa.eu.

NOTÍCIAS
• Arquivo Municipal de Tavira
Novembro
Documento do Mês - todos os meses é dado destaque
a um documento.
Em http://www.cm-tavira.pt/

• Biblioteca Municipal de Albufeira
Novembro
4ªs (10h30 e 14h30)
Acção de sensibilização do catálogo bibliográfico.
Inscrição prévia.

 Workshops na DGARQ

7 (15h30)
Tertúlia ao Sol - Encontro de Culturas.

A Direcção-Geral de Arquivos – DGARQ vai organizar a
20 de Novembro de 2009, pelas 14.30 horas o Workshop: “Tendências Judiciais de Admissibilidade Legal de
documentos electrónicos como prova documental.”
Mais informações em: http://www.dgarq.gov.pt/

12 (10h00 e 14h00)
“A vida das palavras” - ateliê apresentado pelo actor
Carlos Sebastião, no âmbito do Programa de Itinerâncias da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas.
público-alvo: 3º ao 6º ano.

 4ª Conferência “Open Access”

12 (21h30)
Serão de Poesia “Movimento Perpétuo – um tributo a
António Gedeão”.

A Universidade do Minho vai organizar a 26 e 27 de
Novembro de 2009 a 4ª Conferência sobre o Acesso
Livre ao Conhecimento (open Access) que terá lugar em
Braga. Na sequência do sucesso das conferências anteriores (realizadas em Maio de 2005, Novembro de 2006
e Dezembro 2008), a 4ª Conferência sobre o Acesso
Livre ao Conhecimento visa aprofundar o conhecimento,
a reflexão, o debate e a troca de experiências sobre o
Acesso Livre.

24
“Quando a mãe grita”, pelo grupo CLIC, actividade,
inserida no programa de Itinerâncias da Direcção-Geral
do Livro e das Bibliotecas, baseia-se na leitura em voz
alta do livro de Jutta Bauer, ‘Quando a mãe grita’, após
a qual a formadora induz os participantes a reconstruir
a história através da ilustração e de jogos variados.
28 (15h30)
“Virar a página” – Clube de Leitura
temático, que volta a reunir em
Novembro, sob o tema “O Portugal
Contemporâneo no Romance”.

Mais informações em: http://confoa09.sdum.uminho.pt/
Contactos: Dr. Eloy Rodrigues (eloy@sdum.uminho.pt Tel. 253604150) e Dr. José Carvalho
(jcarvalho@sdum.uminho.pt - Tel. 253604155).

EM FOCO - no Mundo

Telefone 289 599 700 | http://www.cm-albufeira.pt/

• Biblioteca Municipal de Faro
Novembro
2ªs, 3ªs e 4ªs (18h00)
Hora do conto para pais e filhos na sala do conto.

 UE lançou biblioteca digital
União Europeia lançou no dia 16 de Outubro, na Feira
do Livro de Frankfurt, uma biblioteca digital que reúne
todas as publicações editadas desde 1952 pelas instituições europeias, agências e organismos comunitários. A
biblioteca digital do Serviço de Publicações disponibiliza-
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3ªs, 4ªs, 5ªs e 6ªs (10h30 e 14h30)
Hora do Conto e actividade
Público-alvo: creches (3ªs), jardins-de-infância, escolas 1º ciclo e Atl’s (4ª, 5ª e 6ª feira).
Inscrição prévia.
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5ªs (18h00)
Clube dos Pais (pais e avós contam histórias).

cia”, com a apresentação das obras a cargo da Prof.ª
Maria Filomena Matos.

6ªs (18h00)
Hora do conto para pais e filhos... na Bebéteca.

13 e 27 (18h00)
Ler a Brincar - clube de leitura para pais e filhos que
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: 1.º e 2.º ano do ensino básico, acompanhadas por um adulto.
Inscrições prévias e limitadas (10).

2a6
Comemorações da Semana dos Açores:
2 (21h30) – grupo coral Ossónoba.
4 (21h30)- “Tamujal” – apresentação do livro de
Ivo Machado.
5 (14h00) e 6 (10h30) - “Alta Pressão”, filme sobre
os Açores.
Org.: Casa dos Açores no Algarve / CMF.
2 a 14
“Exposição das Ilustrações de Rachel Caiano”, ilustrações dos livros de Gonçalo M. Tavares: “A casa de
Férias: histórias do Senhor Valéry”, “Os amigos: histórias do Senhor Valéry” e “Os dois lados: histórias do
Senhor Valéry”.

14 (17h00)
Apresentação e entrega do Prémio Paul Harris 2008:
“Mesmo ao Longe um Impulso”, de Jorge Paulo.
Org.: Rotary Club de Faro / BMF.
17 (18h00)
Apresentação do livro “Caldeirão das Memórias”, de
Maria Corgas, com apresentação da obra a cargo de
Luís Ene e Carlos Campaniço.
19 (9h30)
Ateliê “Histórias ao Telefone”, pelo Grupo do Sótão.
Marcações: 289897514| Tel.: 289897500 |
db.dcp@cm-faro.pt | www.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Loulé
5 (17h30)
Ciclo de conferência “Conversas sobre a Infância”: conferência “Afinal quem manda lá em casa?”, por Maria
de Jesus Brito (Educadora de Infância).
Público-alvo: educadores, pais e público em geral.
Entrada livre (confere-se certificado de participação).
5 (21h00)
Clube de Leitura da BMF - discussão da obra “O Delfim”, de José Cardoso Pires.
5, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 26 (18h00)
Hora do conto especial, pelas alunas da licenciatura em
Educação de Infância.
11 (10h00 e 14h00)
Ateliê “Poesia aos Pedaços” - ler e
ouvir poesia, brincar com as palavras, com os sons e ritmos, construir
e
“desconstruir”
poemas...enfim, iluminar as palavras.
Org.:serviço educativo da Biblioteca.
Público-alvo: 2º e 3º ciclo e
secundário.
Inscrição prévia.
Telef: 289897514 / db.dcp@cm-faro.pt
13 (18h00)
Apresentação dos livros de Maria Gabriela de Sousa
Silva: “Os Sonhos dos Adolescentes”, “O Ser e o Estar
na Adolescência” e “O Prazer da Leitura na Adolescên-
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Novembro
A partir de Novembro
“O nosso melhor leitor” - a Biblioteca Municipal de Loulé vai premiar o melhor leitor do mês.
Até 30
“Natal Solidário” – entrega de brinquedos usados na
biblioteca, para dar a crianças que não recebam presentes neste Natal.
02, 09, 16, 23, 30 (15h 00)
Hora do Vídeo
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º Ciclo.
Inscrição prévia.
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 (10h30 e 15h00)
Ateliê de expressão plástica “Fadas” – realização de
trabalhos relacionados com Fadas.
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º ciclo.
Inscrição prévia.
3 e 17 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Quarteira.
Informações e inscrições: Biblioteca Municipal de Loulé.
Local: Auditório da Centro Autárquico de Quarteira.
Inscrição prévia.
4 (19h30 )
Deutschsprachige Literaturclub / Clube de Leitura em
Língua Alemã.
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 (10h30 e 15h00)
Hora do Conto e actividade “As Fadas” - histórias e
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actividades seleccionadas de acordo com o grupo a que
se destina.
Público-alvo: jardim-de-infância e 1º ciclo.
Inscrição prévia.
5 e 19 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura de Loulé.
6 (21h30)
Acção informativa “Maus-tratos na 3.ª Idade”, pela
APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, realizada no âmbito do Ciclo de Acções Informativas
“Educação para a Saúde”.
Org.: BM de Loulé e Divisão de Acção Social, Saúde e
Família.
Inscrição prévia.
06, 13, 20 e 27 (16h00)
Tardes de cinema - Ciclo “Tom Cruise”:
06 – “Colateral”
13 – “De Olhos Bem Fechados”
20 – “O Último Samurai”
27 – “Jerry Maguire”
13 (9h30-17h00)
“Alzheimer – Como Encarar” - no âmbito do Ciclo de
Acções Informativas “Educação para a Saúde”, moderado pela Dra. Maria do Rosário Cavaco Silva, Presidente da AHDPA - Associação Humanitária de Doentes
de Parkinson e Alzheimer.
Programa:
9h30 - Abertura do Secretariado
10h00 - Sessão de Abertura
10h30 - Dra. Isabel Valente
(neurologista)
11h15 - Coffee Break
11h45 - Equipa dos Cuidados
Continuados - Centro de Saúde
Loulé
12h15 - Debate
12h45 - Pausa para almoço.
14h00 - Dra. Cátia Saúde (psicóloga - AHDPA)
Debate
17h00 Encerramento
Apoio: Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer”.
Local: Centro Autárquico de Quarteira.
Org.: BM de Loulé e Divisão de Acção Social, Saúde e
Família.
Inscrição prévia.
13 (21h30)
Conferência “Educação e Sexualidade: Escola, Família
e Comunidade”, pela Dra. Aida Rita.
Org.: BM de Loulé, em parceria com APF – Associação
para o Planeamento da Família – Delegação do Algarve, desenvolve o Ciclo de Conferências Sobre Sexualidade.

20
“Parkinson – Como Encarar” - realizada no âmbito do
Ciclo de Acções Informativas “Educação para a Saúde”,
com a Dra. Maria do Rosário Cavaco Silva.
Programa:
9h00 - Abertura do Secretariado
9h30 - Sessão de Abertura
10h00 - Dr. Gil João (neurologista e psiquiatra)
10h45 - Dra. Cátia Saúde (psicóloga - AHDPA)
11h15 - Coffee Break
11h45 - Equipa dos Cuidados Continuados - Centro
de Saúde Loulé
12h15 - Dr. Francisco Palaré (testemunho)
12h45 - Debate
13h15 - Encerramento
Apoio: Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer”.
Local: Centro Autárquico de Quarteira.
Org.: Biblioteca Municipal de Loulé e Divisão de Acção
Social, Saúde e Família.
Inscrição prévia.
20 (18h30)
Ciclo de palestras e workshops “Vida Equilibrada – Vida
Saudável”: temática 2 – "Vidas Passadas – Problemas
Presentes", por Pedro Cebola.
28 (15h30)
Apresentação do livro “Marginalidades e alguns poemas de amor” de Joaquim Manuel Pinto Serra.
27 (21h30)
Estórias em Família - pretende-se reunir as famílias em
torno de várias histórias. Em cada sessão teremos um
convidado diferente.
Telefone: 289 400 850 | biblioteca@cm-loule.pt

• Biblioteca Municipal de Odemira
Novembro
2a7
1.º Festival de Humor “Odemira a Rir”, promovido pela
Associação de Criação Teatral e Animação Cultural 3
em Pipa. Programa:
2 a 7 (9h00 às 19h00) - “Rota do Humor”.
2 (18h30) - Conferência de Imprensa, na Biblioteca.
3 (10h00 às 18h00) - Exposição Interactiva “Riso
sem Siso” (patente toda a semana), na Biblioteca.
3 (18h30 às 20h00) - workshop “O Humor e a
Expressão Dramática”, no Cine-teatro.
4 (21h30) - Cinema: “Playtime - Vida Moderna”, de
Jacques Tati.

17 Novembro a 2 de Dezembro
Mostra documental “Água, um bem tão precioso”.
Apoio: Águas do Algarve.
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5 (18h30 às 20h00) - Workshop “O Humor e o
Cinema”, na sede dos “3 em Pipa”.
6 (21h30) - Cinema: “Dot.Com”, de Luís Galvão
Teles, no Cine-teatro.
7 (10h00 – 10h30) - workshop “Yoga do Riso”, na
sede dos “3 em Pipa”.
7 (21h30) - Espectáculo “Odemira a Rir”, no Cineteatro.

Mais informações: http://3empipa.blogspot.com/
Programa: em http://www.cm-odemira.pt/
7 Novº até 9 Janº 2010
Exposição Retrospectiva “IMAGINArte BD e Ilustração”
da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, no âmbito da
4ª BDteca de Odemira.

Público-alvo: 1º. 2º e 3º. Ciclos.
Inscrição prévia.
1 a 17
Exposição “Things Get Damaged, Things Get Broken”
de Paulo Guerreiro.
10 (21h30 )
Apresentação da obra de João Malaca Casteleiro
“Atual: o novo acordo ortográfico”.
14 (10h30 e 11h30)
Música de Pais para Filhos, com Rui Afonso – percussões tradicionais.
Público-alvo: crianças até aos 24 meses.
Inscrição prévia.
20 (21h30 )
José Afonso Furtado: “Biblioteca e livro físicos vs
biblioteca e livro digitais: polémicas e desafios”, no
âmbito do ciclo de conversas informais “Mitos e realidades”.
21 a 30
Exposição “Gente Singular: 2 anos de trilhos e destinos”, inaugurada dia 21 às 17h00.
Telef: 289 700 430| http://www.cm-olhao.pt

• Biblioteca Municipal de Silves

21 Novº a 31 janº 2010
Feira da Banda Desenhada e do “COMIC BOOK”
(3ª a 6ª: 10h00 ás 18h00 e Sábº: 13h00 às 18h00).
Local: Atendimento da Biblioteca Municipal.

Novembro
6 (14h00 e 16h00)
“Camões é um poeta rap” – performance de Gisela
Cañamero (Arte Pública).
Público-alvo: 3.º ciclo e ensino secundário.
Inscrição prévia.
Maxº de 3 turmas/80 alunos por sessão.

http://www.cm-odemira.pt/

• Biblioteca Municipal de Olhão
Novembro
2ªs e 4ªs (16h30 )
“Diferentes profissões, a mesma biblioteca” - visita
guiada pela biblioteca a diferentes grupos profissionais
do concelho.
Público-alvo: funcionários do Município de Olhão.
3ªs e 5ªs (10h30)
Hora do conto: “Monstros, animais e outras coisas que
tais…+ Música”.
Público-alvo: pré-escolar.
Inscrição prévia.
4ªs (15h00 - 17h00)
“A arca dos contos” – maratona de contos e ateliê de
escrita criativa.
Público-alvo: 10 aos 14 anos.
Inscrição prévia.
5ªs (14h3)0
Hora do conto: “Monstros, animais e outras coisas que
tais…+ Música”.
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6 (10h00h às 14h00)
“Biblioteca Extravagante” – oficina de leitura para meio
escolar (histórias contadas a partir de objectos para
miúdos e graúdos), com Pedro Oliveira.
Público-alvo: alunos do 1.º ciclo.
Inscrição prévia.
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7 (15h00)
Workshop “Feng Shui – para harmonizar os espaços
onde vivemos e onde trabalhamos”, por Pedro Cebola.
Org: BM Silves em parceria com o Espaço Himalaias,
de Faro.
7 (16h00)
“Biblioteca Extravagante” – histórias contadas a partir
de objectos para miúdos e graúdos, no âmbito da
rubrica “Aqui há Sábado!”
9 a 28
Exposição sobre chaminés algarvias “Testemunhas de
fogo”, de Avantino Moreira.
12 (16h00) e 13 (10h00)
Recital humorístico “Diz-se poesia para acordar”, com
Andreia Macedo.
Público-alvo: 3.º ciclo e ensino secundário.
Inscrição prévia.
Máxº 3 turmas/80 alunos.
12 (21h00)
Ciclo de cinema “Actual”, tema: “O futuro e os limites
da humanidade” - filme: “Ensaio sobre a cegueira”.
Coordenação do ciclo: Paulo Pires.
13, 20 e 27 (14h30)
“Vamos dar espectáculo” – oficinas de leitura, narração
oral, sons e música, pelo projecto “Som com Tom”.
Público-alvo: ensino secundário.
Inscrição prévia.
Máxº 25 inscrições.
13 (21h00)
“Stand up Poetry – diz-se poesia com Andreia Macedo” (recital humorístico).

19 (21h00)
“Livros que mudaram o meu mundo”, com Gonçalo
Cadilhe e coordenação de Paulo Pires.
20 (21h00)
Clube de leitura de adultos (ciclo “Os novos imaginadores da Palavra”), com o argumentista e humorista José
de Pina (Produções Fictícias) - Obra: “Nascido para
mandar: guia prático para chegar ao poder em Portugal”, com coordenação de Paulo Pires.
21 (16h30)
Apresentação do livro “Deixem passar
o homem invisível”, do jornalista,
escritor e argumentista Rui Cardoso
Martins, no âmbito do ciclo “Os novos
imaginadores da Palavra”, do clube de
leitura de adultos.
Coordenação do ciclo: Paulo Pires.
26 (21h00)
Ciclo de cinema “Actual” - tema: “Condição feminina e
interculturalismo”.
Filme: “Persépolis”. Coordenação do ciclo: Paulo Pires.
27 (21h00)
“Vamos dar espectáculo” – espectáculo realizado pelos
jovens inscritos nas oficinas de leitura, narração oral,
sons e música dinamizadas pelo projecto “Som com
Tom”.
28 (16h30h e 21h00)
Workshop de risoterapia e danças cómicas, com Jorge
Marques.
Inscrição prévia.
Máxº de 75 pessoas.
Tel.282 442 112 | biblioteca@cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Novembro
4 (18h00)
“Salus Maris: Pescado e nutrição em livros seiscentistas”, por Alexandra de Brito Mariano, no âmbito dos
“Encontros com a Universidade”, o novo ciclo de conferências, dedicado à temática do livro: história, composição material e artística, importância patrimonial, cultural e simbólica.

16 a 28
“Humores e outras provocações” - mostra bibliográfica
de literatura humorística e satírica.
19 (15h30)
Sessão do clube de leitura para jovens “Leio, e
depois?”, com Gonçalo Cadilhe e os seus livros.
Coordenação do projecto: Paulo Pires.
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6 (18h00)
Os “Encontros com Autores…” promovem a apresentação do livro “A
Evolução do Darwinismo”, de António
Bracinha Vieira.

• Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE/UAlg)

Tel.: 281 320 576
E-mail: biblioteca@cm-tavira.pt

• Biblioteca Municipal de Vila Real de Sº António
Novembro

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:
Novembro:
Telef.: 289 800906 | Fax: 289 819025 | cde@ualg.pt

FORMAÇÃO BAD SUL 2009
NOVEMBRO

2 a 27 (10h30)
Conta lá! - “O Senhor mago e a folha ”.
2 a 28
Visitas guiadas à Biblioteca Municipal de Vila Real de
Santo António.
Inscrição prévia (telef: 281 510 000).
2 a 30 (2ª a 5ª: 17h30)
“Oficina encantada” - contos, expressão plástica e
manualidades.
3 (10h30; 14h30 e 16h00)
Teatro “Livro que ladra não morde”, pela Companhia A
Gaveta.

Promover o livro e a leitura junto de públicos adolescentes
Dia: 6 de Novembro (Faro)
Formadora: Andreia Brites (formadora e animadora da
leitura)
Nº de Horas: 7
Preço: Associados: 60€ | Não Associados: 90€
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€

9 a 13 (17h00 – 19h00)
Workshop “O meu corpo mexe”.
21 (16h00 e 17h0o)
“Concerto Comentado” – pelo Conservatório Regional
de Vila Real de Santo António.
23 Novº a 14 Dezº (9h30-18h30)
Exposição “Ilustrações de Rachel Caiano” (Sábº das
14h00 às 18h30).

Para mais esclarecimentos contactar:

30 (14h30 e 21h00)
Teatro "O bicho papa-livros", pela Companhia Pim Teatro.

Maria João Barradas
E-mail: badsul@apbad.pt
E-mail: mjbarra@ualg.pt
Telm. 913246932

biblioteca@cm-vrsa.pt | www.bmvrsa.blogspot.com
Ficha Técnica
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