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Destaque
 9º Encontro Nacional de Arquivos Municipais
Évora irá receber no dia 14 de Novembro de 2008 o 9º Encontro Nacional de
Arquivos Municipais, que se realizará
no Auditório da Fundação Eugénio de
Almeida.
A Secção de Arquivos Municipais da
BAD definiu como objectivo para este
Encontro a apresentação de projectos
inovadores, concretizados ou em curso,
que pudessem servir como propostas
de modernização para os arquivos
municipais.
Deste modo os trabalhos que irão decorrer em Évora distribuem-se por duas
temáticas: o impacto das novas tecnologias e da gestão de qualidade, no estatuto
e funções do arquivista.
No 9º Encontro será ainda discutido o papel desempenhado e a desempenhar pelo
Projecto de Apoio à Rede de Arquivos Municipais (PARAM) na expansão e modernização dos arquivos das autarquias.
Para saber mais aceda a: http://www.apbad.pt/ e a http://www.cm-evora.pt/pt
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Em Foco

Notícias

 Organização e Inventariação dos Arquivos Paroquiais do Algarve

• Biblioteca Municipal de Faro

Encontra-se em fase de estruturação o projecto que visa a salvaguarda do Património Arquivístico das Paróquias do Algarve. Esta proposta de trabalho pretende
debruçar-se sobre os fundos documentais que se encontram sob tutela da instituição eclesiástica, nos vários cartórios paroquiais existentes na região. Mais concretamente o acervo documental que não ficou abrangido pelo Decreto n.º 1630,
de 9 de Junho de 1915, diploma que determinou a incorporação de grande parte
dos documentos paroquiais nos arquivos distritais do Estado.
O principal objectivo deste projecto será actuar no campo da salvaguarda, valorização e divulgação do património arquivístico. Pretendendo-se dotar os vários
cartórios paroquiais de condições técnicas necessárias para um conhecimento
efectivo do seu espólio e dos procedimentos necessários ao nível da organização
e conservação dos documentos. Destaque-se a intervenção desta iniciativa, ao
nível da digitalização de documentos em alguns destes arquivos.
O projecto, da responsabilidade do CEPHA (Centro de Estudos do Património e
História do Algarve) – Universidade do Algarve, conta com uma prestigiada equipa de trabalho: a coordenação científica do Prof. Doutor António Rosa Mendes
(Presidente de Faro, Capital Nacional da Cultura 2005), juntamente com outros
três consultores especialistas nas áreas da arquivística e da história, Dr. Arménio
Tojal, Prof.ª Doutora Fernanda Olival e Prof. Doutor Luís Oliveira. A coordenação
técnica ficará a cargo dos arquivistas Dr.ª Helena Vinagre, Dr.ª Marisa Caixas e
Dr. Nelson Vaquinhas. Como entidades de apoio a este projecto associaram-se a
Diocese do Algarve e o Arquivo Distrital de Faro, mas são desejáveis outras colaborações que venham consolidar ainda mais os objectivos desta iniciativa. É neste sentido que a AMAL – Grande Área Metropolitana do Algarve tem vindo a
divulgar este projecto junto das autarquias para que contribuam financeiramente, a fim de lhe dar viabilidade.
O Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Carlos Azevedo, o Director da DGARQ, Dr. Silvestre Lacerda e o Professor Doutor José Mattoso, pronunciaram-se sobre a pertinência desta iniciativa e sobre a urgência da sua realização.
O espólio documental dos arquivos paroquiais constitui, inequivocamente, um
património de inigualável valor. Estes cartórios são a memória da vivência religiosa, um testemunho da produção documental eclesiástica que urge conhecer e
proteger. A continuidade dessa memória colectiva será, sem dúvida, o maior
desafio deste projecto.

 Os Arquivos no Diálogo Intercultural
“Os Arquivos no Diálogo Intercultural” é a
exposição com a qual o Arquivo Nacional
da Torre do Tombo se associa ao Ano
Europeu do Diálogo Intercultural. Pensar
o Diálogo Intercultural do Séc. XXI é
também estabelecer o diálogo entre
papéis, pessoas e os seus percursos. Os
Arquivos participam neste diálogo, acompanhando o quotidiano dos cidadãos,
através dos documentos, os quais testemunham o modo como essa relação se
tem processado ao longo dos tempos.
Exposição patente ao público de 30 de Outubro de 2008 a 30 de Janeiro de
2009.
Para saber mais aceda a http://www.iantt.pt/NOTICIAS.html

 Entrevista ao Presidente do Arquivo Federal Alemão
"Os arquivos lutam pela qualidade dos serviços” - Num mundo cada vez mais
digital, os arquivos aproveitam a Internet para disponibilizar os seus tesouros. O
Goethe-Institut Portugal divulga a entrevista feita por Dagmar Giersber, jornalista freelancer em Bona, ao Professor Doutor Hartmut Weber, presidente do Arquivo Federal Alemão, sobre os novos desafios que se avizinham.
http://www.goethe.de/ins/pt/lis/wis/sbi/art/
Aceda
ao
conteúdo
em:
pt3072732.htm
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Novembro
3 a 27
Exposição “Design Editorial” - Trabalhos desenvolvidos pelos alunos
do curso de Design de
Comunicação da Univ. Algarve.
Org.: CMF / ESE - UAlg
18 (10h00 e 14h00)
Encontro com a escritora e ilustradora Maria Carolina Pereira Rosa
Público-alvo: 1.º ciclo do ensino
básico.
Inscrições prévias.
18 (18h00)
Ciclo de Conferências - Conversas
sobre a Infância: "Relação EscolaFamília: que desafios na actualidade?", por Olga Ludovico.
Público-alvo: educadores, pais e
público em geral.
19 (21h30)
Homenagem a António Ramos
Rosa e Casimiro de Brito: lançamento do livro “69 poemas de
amor”, da autoria de Casimiro de
Brito - Sessão de poesia em torno
da obra destes dois poetas, por
Afonso Dias e Tânia Silva
Público-alvo: público em geral
21 (21h30)
Encontro com o escritor Miguel
Real.
Público-alvo: público em geral.
24 (18h00)
Pedagogia Waldorf - opção para a
Educação.
Público-alvo: educadores, professores, pais.
Org.: Grupo de Estudos de Pedagogia Waldorf em Faro e do Jardim
de Infância Waldorf em Lagoa/
BMF.
27 (18h00)
“Faro, Economia, Sociedade e Fontes Documentais no Séc. XIX” conferência por José Vilhena Mesquita, no âmbito do 1.º Ciclo de
Palestras de Outono BAD Sul
Público-alvo: público em geral
Org.: BAD Sul
28 (14h00)
Oficina "Já sei ler!". Concepção e
realização: Contos da Lua Nova
Público-alvo: alunos do pré-escolar
Inscrições prévias.
28 (18h00)
"LER A BRINCAR" - Clube de leitura
Público-alvo: alunos do 1.º ano do
ensino básico, acompanhados por
um adulto.
Inscrições prévias e limitadas (10)
(Cont. pág.seg.)
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Em Foco

Notícias

 Nova função no sítio Web do Conselho Internacional de Arquivos

• Biblioteca Municipal de Faro

Para enfatizar a perspectiva internacional sobre os arquivos, o sítio web da ICA
vai destacar notícias sobre os arquivos de todo o mundo. A ICA encoraja igualmente o envio de histórias do seu país ou região, que ache que deveria ser partilhada com a comunidade arquivística (e-mail: setchellATicaDOTorg).
Para saber mais aceda a http://www.ica.org/

 Princípios e Requisitos Funcionais no site web do ICA
Já se encontram disponíveis no Centro de Recursos do
Website da ICA, os Princípios e Requisitos Funcionais para
documentos em Ambiente de trabalho electrónico Office:
Módulos 1, 2 e 3, em versão inglesa e francesa. O objectivo deste projecto é desenvolver globalmente declarações
harmonizadas dos requisitos para produtos de software
utilizados para capturar e controlar registos em ambiente
de trabalho.
Para saber mais aceda a: http://www.ica.org/

 Visitas ao Palácio da Ega (Arquivo Histórico Ultramarino)
O AHU deu início a visitas mensais ao Palácio da Ega, local onde está instalado o
Arquivo Histórico Ultramarino. As visitas (que se realizarão sempre que possível
na última 2ª feira de cada mês às 13.30h e 17.30h) serão gratuitas, para todos
os públicos. Marcações: telefone 213616330 ou ahu@iict.pt.

 III Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos Jurídicos
A Biblioteca da Faculdade de Direito de Lisboa realiza,
nos próximos dias 20 e 21 de Novembro, no seu auditório, o III Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos
Jurídicos, subordinado ao tema “Bibliotecas e Arquivos
Jurídicos em Mudança: Novas Realidades”. Este Encontro destina-se aos profissionais e utilizadores de informação jurídica, bem como a produtores de bases de
dados, editores e livreiros jurídicos. Entrada gratuita e
sujeita a inscrição prévia.
Para consultar o programa e inscrever-se, consulte http://gi.fd.ul.pt/biblioteca/

 Seminário de Preservação Digital

Novembro
(cont.)
29 (16h00)
Sábados em Família - "Contas tu
ou Conto eu?!". Concepção e realização Contos da Lua Nova.
Público-alvo: Pais e filhos (3 aos 6)
Inscrições prévias.
Dezembro
4, 5, 10 e 11 (10h00 e 14h00)
"Responder à Letra"
Público-alvo: alunos 3º Ciclo e
secundário.
Inscrições prévias
5 (18h00)
Apresentação do livro infantil
"Conversas do Céu e da Terra", de
Rita Sobral. Animação da leitura
baseada no conto "As meninas das
galochas", pelas estagiárias do 4.º
ano da Lic. em Educação de Infância (ESE - UAlg)
Público-alvo: pais e filhos e público
em geral
9 (18h00)
Ciclo de Conferências - Conversas
sobre a Infância:
"Uma Experiência em Jardim-deinfância", por Carla Dionísio e
"Ideias Prévias em Jardim-deinfância", por Rute Monteiro.
Público-alvo: educadores, pais e
público em geral
Org.: CMF / BMF / ESE (UAlg)
13 (16h00)
Sábados em Família - "O Cor de
Rosa é o vermelho devagarinho"
por Sandro William Junqueira. Produção: A Gaveta - Ass. Cultural e
Pesquisa Teatral
Público-alvo: pais e filhos (6 aos
10)
Inscrições prévias.

A Direcção-Geral de Arquivos vai realizar nos dias 24 e 25 de Novembro, no edifício da Torre do Tombo, um Seminário de Preservação Digital. Os objectivos são
problematizar a preservação digital, fazer um ponto de situação dos projectos e
iniciativas nesta área do conhecimento e averiguar em que medida a preservação
Tel. 289 897 500/ db.dcp@cm-faro.pt
digital pode ser considerada como factor de dinamização do sistema nacional de
biblioteca.cm-faro.pt
inovação. (Preço: 15€ e 10€ para estudantes).
Para saber mais aceda a http://www.iantt.pt/
• Biblioteca Municipal de Lagos

 16th European Conference on Reading e 1º Forum Ibero-Americano de
Literacias
16th European Conference on Reading e 1º Forum Ibero-Americano de Literacias,
de 19 a 22 de Julho de 2009, em Braga, na Universidade do Minho, no Campus
de Gualtar. Para saber mais aceda a http://littera-apl.org/conference/

 A Biblioteca Nacional de Portugal em Obras
Tiveram início as obras de ampliação e remodelação da Torre de Depósitos da
Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Esta obra irá decorrer durante três
anos e servirá para aumentar a capacidade de armazenamento do acervo documental, fazendo com que seja possível a BNP receber mais de um milhão de
novos volumes. Modernizar e melhorar as condições de preservação e conservação das obras e documentos é outro dos objectivos.
Para saber mais aceda a: http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?
id=1345841
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Novembro
15 a 22
V Encontro de contos e contadores
de histórias “Palavras Mágicas em
Lagos”.
26 (21h00)
Ateliê de expressão plástica
“Viagens e descobertas feitas de
barco”, por Susana de Medeiros
Público-alvo: turmas escolares
Local: Pólo de Leitura de Bensafrim
29 (15h00 a 16h30)
Clube de Leitura “Os Pequenos
Leitores”, por Ana Ramalhete,
autora de livros e dirª da revista
Letrinha (www.letrinha.net)
Público-alvo: 8 aos 12
(cont. pág.seg.)
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Em Foco

Notícias

 Assinatura de Protocolo entre a BAD e a ACAL

• Biblioteca Municipal de Lagos

A BAD, face ao reconhecimento do interesse em
estreitar os laços de cooperação com associações
congéneres, com o objectivo de possibilitar aos
associados o acesso a novos produtos e serviços disponibilizados por outras associações profissionais,
procedeu, no âmbito do V Congreso de Archivos de
Castilla y Léon, à assinatura de um protocolo de colaboração com a ACAL – Asociación de Archiveros de Castilla y Léon.
Para saber mais aceda a: http://www.apbad.pt/

 EUROPEANA: lançamento oficial em 20 de Novembro
O lançamento da Europeana é aguardado há muito. Esta nova ferramenta, que
irá colocar à distância de um “clique” a herança cultural europeia – sob a forma
de um vasto leque de trabalhos culturais, desde livros, videos, música, fotografias, mapas, documentos de arquivo e peças de museu – resulta do forte envolvimento de bibliotecas, museus e arquivos europeus.
A cerimónia terá lugar no dia 20 de Novembro de 2008, no Palais de Charles de
Lorraine, em Bruxelas, sendo precedido pelo Seminário Europeana – Looking
Ahead, cujo objectivo é o debate em torno das soluções para questões relativas
ao futuro do projecto e que incluem, claro, a sua sustentabilidade financeira a
longo prazo.

 Plataforma Cultural
Mais de dezena e meia de associações cívicas e profissionais das diferentes áreas
do Património Cultural, entre as quais a BAD, reúnem-se numa Plataforma pelo
Património Cultural, destinada à defesa do património como valor estratégico e
oportunidade nacional.
A apresentação Pública desta plataforma inter-associativa aconteceu no dia 16 de
Outubro, no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz. Na cerimónia foi comunicada
a sua Declaração e a indicação dos seus objectivos e actividades programadas.

 Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António com catálogo
online do Fundo Local
A Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António passou a oferecer, online, o
catálogo relativo ao fundo local.
Para saber mais aceda a: http://www.bmvrsa.blogspot.com/
 Ciclo de Palestras da Delegação Regional Sul da BAD - Programa
Entre Outubro e Dezembro de 2008, a Delegação Regional Sul da BAD organiza
um Ciclo de Palestras de Outono sobre o tema “Fontes de Informação e Património do Algarve”:
Outubro/ dia 11 (15h00) - Arquivo Municipal de Loulé - Arquivos, Fontes
Documentais e Investigação Genealógica, por Óscar Caeiro Pinto, arquivista do Arquivo Municipal de Tavira.
Novembro/ dia 27 (18h00) - Biblioteca Municipal de Faro - Faro, Economia,
Sociedade e Fontes Documentais, no séc. XIX, por José Vilhena Mesquita,
docente da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UAlg).
Dezembro/ dia 12 (16h00) - Igreja
do Carmo de Tavira - visita e palestra O Retábulo Principal da Igreja da Ordem Terceira do Carmo,
de Tavira, e as fontes documentais, por Francisco Lameira, docente
da Faculdade de Ciências Humanas
e Sociais da UAlg.
Convida-se todo o público interessado
em participar. Entrada livre.

Novembro
(cont.)
29 (21h00)
Ciclo de leituras pelo Clube de Leitura de Lagos sob o tema “Cinema
e Literatura – Palavras com Imagem”, livro em leitura: “O Menino
de Cabul”, de Khaled Hosseini.
Filme em visionamento: “O Menino
de Cabul”, de Marc Forster
Público em geral.
282767816|bmlagos@netvisao.pt
www.cm-lagos.pt/

• Biblioteca Municipal de Loulé
Novembro
03 a 26 (09h30 – 19h00)
Exposição Surrealismo
18, 20, 25, 27 (10h30 e 15h00)
Escrita Criativa e Promoção da
Leitura: Mês dedicado ao Outono
Público-alvo: jardim-de-infância e
1º Ciclo.
Marcação prévia
19, 21, 26, 28 (10h30 e 15h00)
Hora do Conto “Era uma vez um
dia normal de escola” de Colin
McNaughton e Satoshi Kitamura
Público-alvo: jardim de Infância e
1º Ciclo
Marcação prévia
Clube de Leitura e Teatro
19 (18h15) - 4 aos 11
26 (16h00) – público juvenil
26 (18h15) - menores de 4
20 (21h00)
Encontro do Clube de Leitura
Marcação prévia
25 (18h15)
Hora do conto para pais e filhos
“Era uma vez um dia normal de
escola”, de Colin McNaughton e
Satoshi Kitamura
29 (15h00)
Conferência “Literatura Portuguesa
em Língua Alemã”, com visita à
Biblioteca.

• Biblioteca Municipal Monchique
Novembro
6 a 31
Exposição de espantalhos - actividade complementar da história
“O espantalho enamorado”, de
Guido Visconti, contada aos alunos
do 3.º e 4.º ano das Escolas EB1
n.º1 e n.º2 de Monchique.
28 (21h30)
Espectáculo de apresentação do
mais recente livro de poesia do
poeta e dramaturgo, João Negreiros, que dá pelo título “luto lento” (www.joaonegreiros.pt.vu)
(cont. pág. seg.)
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Em Foco

Notícias

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

• Biblioteca Municipal Monchique
Novembro
(cont.)
29 (15h00h às 17h00)
Oficina de escrita criativa, por
Gisela Oliveira, intitulada “As
pedras também nos falam”
Público-alvo: jovens e adultos
Tel. 282 91033
geral@bibliotecademonchique.com

• Biblioteca Municipal de Silves

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.

Novembro
5ªs feiras (21h00)
Ciclo de cinema “12 filmes para ver
antes de morrer”, (quinzenal), às
5ªs feiras, até 30 de Abril de 2009
15, 22 e 29 (17h00 – 19h00)
“Leituras zen” - momentos de relaxamento e bem-estar corporais e
mentais (quinzenalmente, aos
sábados).
Preço das sessões: 5€ (15min.)
18 (15h00)
“Poemas e acordes sem ferrugem”
- acção de promoção do livro e da
leitura no Estabelecimento Prisional
de Silves (no âmbito do projecto
“Letras à solta”)
22 (18h30)
Concerto musical com Mediterranic
Ensemble
27 (21h00)
Ciclo de cinema “12 filmes para ver
antes de morrer”: “A Festa”
(com um comentador convidado)
Dezembro
2 a 13 de Dezembro
Exposição “Uma Barracuda em
Bombaim” - ilustrações de Cláudia
Brito
5 (21h30)
Apresentação do livro “A Matemática das coisas”, do Professor Nuno
Crato (apresentação pelo Prof.
Doutor João Guerreiro, Magnífico
Reitor da Univ. do Algarve e pela
Prof.ª Doutora Marília Pires, da
UALG)
6 (15h30)
Campanha de inscrição de pequenos leitores (crianças entre os 0 e
os 4 anos) com oferta d’ “O sonho
de Mariana” (livro + guia para pais
+ almofada para sonhar), integrado no projecto “O meu brinquedo é
um livro”
Duração: 15min.
11 (21h00)
Ciclo de cinema “12 filmes para ver
antes de morrer”: “Beleza americana” (com comentador convidado)
(Cont. pág. seg.)
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Formação 2008 (2º semestre)
A Produção de Eventos Culturais em Bibliotecas, Arquivos e Museus
Datas alteradas para 15 e 16 de Dezembro 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 – Biblioteca Central - Sala de Seminários
Nº máximo de formandos: 22
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
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
Novembro
(cont.)
13 (15h00)
Apresentação do livro “O mundo
numa chávena de café: crónicas
(1972-2008)”, de Susana Ruth
Vasques
2ªs feiras (18h00)
Leituras com mimos
Público-alvo: pais e bebés até aos
3 anos
4ªs feiras (15h30)
Cinem’arte - inesquecíveis tardes
de cinema
5ªs feiras (17h00-18h00)
“Os livros devem estar loucos” leituras personalizadas, em voz
alta, em diversos espaços da
Biblioteca
6ªs feiras (18h00)
Leio para ti
Público-alvo: a partir dos 4
Tlf.282442112| biblioteca@cm-silves.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Novembro
3ªs feiras(10h00-11h30) e
5ªs feiras (14h00-15h30)
A Hora do Conto - no âmbito do
Projecto Contos (es)colhidos no
Outono
Público-alvo: 3 aos 6; 7 aos 12 e
13 aos 15.
Duração: 45 min. por sessão
N.º Participantes: 25 por sessão
Tel: 281 320 585 / 76
biblioteca@cm-tavira.pt

• Biblioteca Municipal de Vila
Real de Santo António
Novembro
5 a 28 (10h30)
Às 4ªs: A Hora dos Putos:
Às Sextas: Projecção do Filme
"Pinóquio"
Telef. 281542655 |http://www.cmvrsa.pt/ | www.bmvrsa.blogspot.com

• Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE/UAlg)
O CDE da UAlg realiza A Europa
na RUA, programa em colaboração
com a Rádio Universitária do Algarve (RUA FM 102.7).
Horário: 6ªs feiras às 10h15;
13h15; 17h15
Datas das Emissões:
Novembro
Dezembro
21 e 28
5, 12 e 19
Telef.: 289 800906 |Fax: 289 819025
cde@ualg.pt | mjbarra@ualg.pt
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