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Editorial
Um mês passado sobre a publicação do n.º1 do Notícia BAD, as mensagens de
apoio e congratulações recebidas fazem-nos acreditar estar no caminho certo
ao apostar num novo suporte informativo e de comunicação com os associados.
Neste número, voltamos a apresentar um conjunto de notícias, iniciativas e
destaques que mereceram a nossa atenção e julgamos poderem ser úteis aos
profissionais da informação e documentação. Desde divulgação de congressos
e seminários internacionais, a notas sobre iniciativas e projectos com impacto
no domínio BAD, a destaques para publicações ou novidades no serviço prestado
aos associados.
Voltamos a apelar à colaboração de todos para enriquecimento do boletim. A
qualidade e relevância do trabalho associativo reside no envolvimento dos
associados, e também o Notícia BAD deve espelhar essa dinâmica. Dê a conhecer
iniciativas, promova projectos, sugira leituras, faça críticas construtivas,
submetendo os seus contributos através do email editorial@apbad.pt.
Uma chamada de atenção final para o lançamento das Regras de Catalogação:
descrição e acesso de recursos bibliográficos nas bibliotecas de língua portuguesa,
a ter lugar no próximo dia 16 de Abril no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro,
em Lisboa. Leia o destaque da publicação neste número e reserve a sua
participação na iniciativa no nosso sítio web.
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Destaques
16.º Congresso do ICA em Kuala Lumpur
Vai realizar-se de 21 a 27 de Julho de 2008, em Kuala
Lumpur (Malásia), o 16.º Congresso Internacional do
ICA – Conselho Internacional de Arquivos. Como vai
sendo hábito, este congresso será palco de partilha de
conhecimentos, últimos desenvolvimentos e perspectivas
de futuro para a prática arquivística.
Podem ser submetidas à comissão organizadora
propostas de sessão, para partilha de resultados ou
reflexão. Por parte de um grupo de arquivistas
portugueses, há a vontade de realizar, no âmbito do
16.º Congresso, uma sessão sobre a partilha de
informação, património arquivístico comum e a
experiência no âmbito do espaço lusófono.
Será a oportunidade de implementar as conclusões do
IV Fórum dos Arquivos de Língua Portuguesa, realizado
em Outubro de 2007, em Lisboa, nomeadamente no
que respeita à integração do Fórum no seio da estrutura
do ICA.
Para tal, a representação portuguesa no Congresso
deverá ser tão ampla quanto possível.

ao envio de imagens, filmes, objectos ou notícias. Os
três documentos vencedores irão receber, cada um,
uma carta de membro individual do ICA, válida até ao
próximo Congresso.

O 16.º Congresso coincide com a celebração do 60.º
aniversário do ICA. Tendo como objectivo a preparação
de uma exposição retratando eventos do passado da
instituição, o Conselho Internacional de Arquivos apela

Aceda a http://www.kualalumpur 2008.ica.org/, onde
encontrará informação detalhada sobre o Congresso, o
programa provisório, e referências úteis para a viagem
e alojamento.
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CONVERGINDO: 2.º Seminário Nacional de
Arquivos, Bibliotecas e Centros de Documentação
de Moçambique
Irá decorrer nos próximos dias 23 a 25 de Abril, em Maputo,
o 2º Seminário Nacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros
de Documentação e Museus de Moçambique, organizado
pelo FBLP – Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, com
o intuito de fomentar nos profissionais a discussão conjunta
de problemas comuns, a troca de experiências, e promover
a visibilidade e reconhecimento do sector.
Este ano, o lema é A Construção da Sociedade da
Informação em Moçambique, e pretende-se uma reflexão
sobre as responsabilidades acrescidas dos profissionais
da informação e documentação e os novos papéis sociais
a desempenhar no presente e no futuro, seja na
Administração Pública, nas empresas, nas escolas ou
nas ONG’s.
O evento incluirá sessões plenárias, dando oportunidade
aos participantes de conhecer fundamentos teóricos
(comunicações), relatos de experiências e debate aberto
à volta dessas realidades (mesas redondas) e espaço
de trabalho para debate, prática e tentativa de encontro
de soluções através da aprendizagem de técnicas e de
estratégias a usar nas unidades documentais (oficinas).
As comunicações irão desenvolver-se em torno de 4
áreas: 1) Informação: tecnologias, serviços e utilizadores;
2) Acesso à informação: os caminhos possíveis; 3)
Profissionais da informação: desafios na sua actuação;
4) Parcerias: trabalhando em cooperação para construir
a sociedade da informação.
Os temas das mesas redondas já foram também
anunciados: 1) Informatização de unidades documentais:
relatos de experiências de informatização; 2) Do
Convergindo I ao Convergindo II: que mudanças?; 3)
Criação de um Sistema Nacional de Documentação e
Informação em Moçambique.
A convite da organização, e à semelhança do que
aconteceu no 1.º encontro, em Outubro de 2003, a BAD
foi convidada a participar, fazendo-se representar pelo
seu presidente, António Pina Falcão.
Pode consultar as recomendações finais do encontro de
2003 em http://www.ahm.uem.mz/converg.pdf.

Para mais informações sobre o encontro, consulte a página da EBLIDA em http://www.eblida.org/index.php?
page=the-hague-council-meeting. O programa do seminário pode ser consultado em http://www.eblida.org/
index.php?page=draft-programme.
EBLIDA - European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations, é uma associação independente
de associações e instituições europeias da área da
informação, documentação e arquivos. A sua actividade
está direccionada para assuntos da sociedade de informação,
incluindo copyright e licenças, cultura e educação. Promove
o acesso à informação na era digital e o papel das bibliotecas
e arquivos na prossecução desse objectivo.

Software livre na Zona de debate CITA
Andoni Alonso, professor da Universidad de Extremadura,
propõe para debate o artigo Una defensa del Software
Libre. Nele, o autor, especialista em filosofia da tecnologia
e história da tecnologia e da ciência, assinala que a
liberdade reclamada pelas comunidades de software
livre não se reduz simplesmente a potenciar uma
autonomia individual, mas também uma liberdade que
nasce da solidariedade no bem comum.
O artigo foi publicado no passado dia 17 de Março na
Zona de debate CITA – Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas. Este Centro, integrado na
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, promove com
regularidade o debate na sua página, tendo como mote
artigos de grande actualidade sobre as novas tecnologias
aplicadas à sociedade da informação.
Visite a página em http://www.fundaciongsr.es/cita/
src/public_zonadebate.php e deixe o seu contributo.
Foram debatidos anteriormente, e estão disponíveis para
leitura, os seguintes artigos:
- “Una visión crítica de la Web Social. ¿Ser, o no ser dos-punto-cero?”,
por António Miguel Fumero Reverón (Mar. 2008);
- “Los blogs: identidad, educación y comunicación”, por Tíscar Lara (Fev.
2008);
- “Cambios en la cultura de las nuevas tecnologías”, por José Luis
Molinuevo (Fev. 2008);
- “La zona de debate CITA”, por Carlos Vicente Hernández (Jan. 2008);

EBLIDA: Seminário Advocacy and Libraries

- “La revolución de las wikis en el contexto educativo”, por Eliane
Quintais, J. L. Martín López, Luzianne de Souza, Rosario Álvarez e Andrés
Soto (Dez. 2007);
- Sociedade de la Información y del Conocimiento: ¿Un todo o dos
mundos?”, por D.F. Galves, K. L. Pitti, J. C. García, C. E. Brito, C. T.
Gonzales, J. Martín e M. Á. Escamilla (Dez. 2007);
- “El cambio metodológico debe ser gratificante”, por José Dulac
Ibergallartu (Nov. 2007).

O Conselho da EBLIDA vai realizar a sua 16.ª reunião
anual na Holanda, a 8 e 9 de Maio deste ano. No âmbito
do encontro, irá realizar-se, no dia 9 de Maio, na Openbare
Bibliotheek Amsterdam, um seminário sobre Advocacy
and Libraries.
Do programa do seminário constam, na sessão "Advocacy
and libraries on the agenda", comunicações de Gerald
Leitner (Presidente da EBLIDA), Rolf Hapel (director de
serviços da Biblioteca Pública de Aarhus, Dinamarca),
Bernt Hugenholtz (do Instituto de Informação Jurídica
de Amsterdão) e Bert Mulder, que participarão no debate
final subordinado ao tema: "International Advocacy, how
can libraries improve in Europe?".
Na sessão da tarde, "Advocacy: working for Five Star
Libraries in Europe", tomará a palavra Alistair Black (da
Universidade de Leeds, Reino Unido), encerrando-se os
trabalhos com uma mesa redonda, em que irão participar
Illka Mäkinen (Finlândia), Paul Schneiders (Holanda),
Laura Skouvig (Dinamarca), Magnus Torstensson (Suécia)
e Peter Vodosek (Alemanha).

Convenção para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial
Foi publicada em Diário da República, no dia 26 de Março,
a Resolução da Assembleia da República nº 12/2008,
aprovando a Convenção para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial, adoptada na 32ª Sessão da Conferência
Geral da UNESCO, em Paris, a 17 de Outubro de 2003.
Este diploma assume-se como instrumento multilateral,
com carácter vinculativo, destinado a salvaguardar o
património cultural imaterial, nas suas diferentes
manifestações: práticas, representações, expressões,
conhecimentos e aptidões — bem como os instrumentos,
objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão
associados — que as comunidades, os grupos e, sendo
o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte
integrante do seu património cultural.
Consulte o documento (em versão francesa, inglesa e
portuguesa) em http://dre.pt/pdf1sdip/2008/03/06000/
0168501704.pdf.
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Notícias

uma das maiores comunidades da Europa e a décima
em termos mundiais.

Atlas of Science: cartografar a ciência

Para mais informações, consulte o sítio oficial em
http://www.bookcrossing.com. Encontrará a versão
portuguesa em http://www.bookcrossing-portugal.com.

Amesterdão: World Book Capital 2008
A Biblioteca Virtual da Universidade Porto, com o apoio
da Elsevier, promoveu, no dia 11 de Março, um seminário
sobre Bibliometria e Avaliação da Ciência. Esta iniciativa
contou com a presença do Professor Félix de Moya
Anegón, da Universidade de Granada – Faculdade de
Biblioteconomia e Documentação, conhecido por vários
trabalhos desenvolvidos na área da bibliometria e
responsável pelo Atlas of Science, ferramenta para avaliar
a produtividade científica, desenvolvido pelo SCImago,
grupo de investigação das Universidades de Granada,
Extremadura e Carlos III (Madrid).
O principal objectivo do Atlas é criar uma representação
gráfica da investigação científica ibero-americana, que
se consubstancia numa série de mapas interactivos,
permitindo funções de navegação pelos espaços
semânticos presentes.
Em termos operativos, o Atlas fornece uma ferramenta
para análise da estrutura formada pelos vários domínios
científicos e frentes de investigação respectivas,
promovendo a capacidade de interacção dos diferentes
domínios do conhecimento, assim como uma
representação gráfica da evolução da investigação em
domínios concretos, permitindo à comunidade científica
analisar tendências de desenvolvimento para investigações
futuras.
Conheça
mais
sobre
http://www.atlasofscience.net.

o

projecto
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Bookcrossing: transformar o mundo inteiro
numa biblioteca
O Bookcrossing surgiu em
2001, por iniciativa de Ron
Hornbacker, programador de
software norte-americano.
Alicerça-se em 3 “erres”:
read – register – release
(ler – registar – libertar).
É um clube de livros global,
funcionando no seio de um
grupo virtual de leitores
que não conhece limites
geográficos.
Tem por base um sítio WEB, onde deve proceder-se ao
cadastro dos livros, ao registo do seu percurso e de
comentários de leitura, do qual resultará um verdadeiro
“livro de bordo”.
O termo bookcrossing teve já direito a entrada no Oxford
English Dictionary, que o define como a “prática de
deixar um livro num local público, para ser levado e lido
por outros, que procederão da mesma forma.”

Um júri internacional de
especialistas escolheu
Amesterdão como Capital
Mundial do Livro 2008. Esta
escolha, realizada anualmente, é baseada na avaliação da forma como cada cidade promove o livro e a
leitura. Foram valorizados
na candidatura desta cidade
(em detrimento das 7 outras
apresentadas) a qualidade,
a variedade e o aspecto
internacional do programa, o envolvimento da indústria
livreira e o enfoque na liberdade de expressão.
Foram distinguidas em anos anteriores as cidades de
Antuérpia (Bélgica), Montreal (Canadá), Bogotá
(Colômbia), Alexandria (Egipto), Nova Deli (Índia), Turin
(Itália) e Madrid (Espanha).
O programa de comemorações terá como primeira
actividade a realização de um simposium internacional
sobre Copyright, a realizar nos dias 21 e 22 de Abril,
em Amsterdão, com título The Book in the Internet Era:
Copyright and the Future for Authors, Publishers and
Libraries, onde será debatido por especialistas
internacionais o impacto dos desenvolvimentos digitais
no Copyright. O programa definitivo do encontro pode ser
consultado em http://www.amsterdamworldbook
capital.com/index.cfm?page=Programme%20symposium.
A esta iniciativa seguir-se-ão outras, até Abril de 2009,
para um leque vasto de públicos, desde os profissionais
ao público geral, pensadas para todas as faixas etárias,
para a população residente e visitantes. Homenageando
uma postura de abertura, tolerância, liberdade de
expressão e diálogo, comprovada historicamente, a
capital do livro 2008 elege como tema o Livro Aberto.
Os autores eleitos como “ícones” nestas comemorações
são Espinosa, Anne Frank e Annie M. G. Scmidt.
Conheça mais pormenores sobre as actividades a decorrer
ao longo do ano em http://www.amsterdamworldbook
capital.com/.

Pilhas de livros: reciclar dá muito que ler
O programa Pilhas de livros arrancou em 2004, tendo
envolvido desde então cerca de 2 milhões de alunos de
escolas portuguesas. A iniciativa, da responsabilidade
de uma cadeia de hipermercados, actua em duas frentes,
conciliando a educação ambiental e sensibilização para
a reciclagem e a promoção da leitura.

Qualquer local pode servir para desenvolver a iniciativa:
cafés, transportes públicos, bancos de jardim. Porém,
o potencial do projecto como promotor da leitura levou
algumas bibliotecas portuguesas a assumirem-se como
“crossing zones” oficiais: é o caso das bibliotecas
municipais da Amadora, Beja (José Saramago), Braga
(Lúcio Craveiro Silva), Coimbra, Covilhã, Figueira da Foz
(Pedro Fernandes Tomás), Lisboa (Orlando Ribeiro e
Biblioteca Municipal Central) e Algés, ou da Biblioteca
da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Resultado das campanhas
dos anos anteriores, foram
recolhidas um total de 413
toneladas de pilhas usadas,
em troca das quais foram
oferecidos às bibliotecas
das escolas participantes
mais de 78 000 livros que
integram a lista de títulos
aconselhados no âmbito do
Plano Nacional de Leitura.

Em Fevereiro de 2008 a comunidade de bookcrossers
contava já com 643 285 membros e 4 572 689 livros
registados, em mais de 130 países. Em Portugal há mais
de 9 400 inscritos, assumindo-se o nosso país como

Conheça mais sobre o programa, regulamentos e
condições de participação nesta iniciativa em http://www.
modelo.pt/comunidade/pilhaslivros.aspx.
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Caminhada de bloguistas bad & lis: linha do
douro
Vai realizar-se nos dias 29 e 30 de Março uma caminhada
de bloguistas bad & lis pela linha férrea desactivada da
linha do Douro, entre o Pocinho e Barca d'Alva.
O mote para esta iniciativa é a celebração do primeiro
ano após a realização do painel sobre weblogues no IX
Congresso BAD, procurando juntar novamente todos os
participantes nesse debate. Pretende ainda criar-se um
espaço de convívio entre bloguistas e leitores no domínio
bad & lis (biblioteconomia, arquivo e documentação e
das bibliotecas e ciências da informação), marcando
assim o acentuado crescimento de weblogues destas
áreas.
A partida faz-se da estação da Campanhã, no Porto, às
9.20 horas do dia 29, e contará com um jantar-tertúlia
Olhares sobre os weblogues bad & lis.
Para mais informações e inscrições, contacte o promotor
d o e ve n t o p e l o e m a i l p e d r o p r i n c i p e @ u a . p t .

Bolsa de emprego BAD
Novas funcionalidades
Em Dezembro de 2000, a BAD criou o serviço Bolsa de
Emprego, que desde então tem sido disponibilizado no
sítio web da Associação.
Assumindo-se como espaço de encontro entre as instituições e os profissionais da informação, foram já divulgados centenas de anúncios de oferta e procura de
emprego na área da biblioteconomia, arquivística e
documentação, que resultam de uma rotina de pesquisa
diária em múltiplos canais de informação.
No sentido de melhorar este serviço, introduzimos este
mês novas funcionalidades, podendo encontrar desde
agora na Secção do Diário da República – 2ª Série as
referências completas dos avisos publicados no Diário
da República (inserção do n.º de aviso), bem
como o acesso directo ao texto integral dos respectivos
avisos em formato .pdf.
Certos de que a iniciativa é uma mais valia para os
utilizadores da Bolsa de Emprego, esperamos desta
forma conseguir oferecer um serviço mais eficiente e
com maior qualidade.
Não deixe de visitar a página da Bolsa de Emprego, em
http://www.apbad.pt/BolsadeEmprego/bolsa_anuncio
s.htm.

Notícia BAD Sul
Boletim informativo da Delegação Regional do
Sul

Publicações BAD
Regras de Catalogação
Regras de catalogação :
descrição e acesso de
recursos bibliográficos
nas bibliotecas de língua
portuguesa / concepção
e redacção José Carlos
Sottomayor. Lisboa : BAD
– Associação Portuguesa
de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas,
2008. 1075 p.
ISBN 978-972-9067-38-9
Mais de 20 anos passaram desde que, em 1984, foi
editado (pelo então Departamento de Bibliotecas, Arquivos
e Serviços de Documentação do Instituto Português do
Património Cultural) o primeiro volume das Regras
Portuguesas de Catalogação. A publicação deveria ter
sido continuada em dois outros volumes, dedicados a
outros suportes documentais.
A evolução dos princípios catalográficos internacionais,
a possibilidade de acesso informático a bases de dados
e de partilha de registos em tempo real vieram tornar
evidente a necessidade de regras de catalogação adequadas à nova realidade e assentes em normas aceites
pela comunidade internacional de profissionais de
documentação e informação.
A obra que a BAD se orgulha, neste momento, de editar,
apresenta-se como um código normativo completo e
actual, em conformidade com os princípios internacionalmente consagrados.
Apresenta-se dividida em duas partes: a primeira inclui
a descrição bibliográfica para os diferentes tipos de
recursos (livros, panfletos e folhas impressas; materiais
cartográficos; manuscritos; música; registos sonoros;
filmes e registos vídeo; materiais gráficos; recursos
elec-trónicos; artefactos tridimensionais e realia;
microformas; recursos contínuos; analíticos); a segunda
trata das entradas principais e secundárias para nomes
de pessoas, colectividades, famílias, títulos uniformes
e entradas remissivas. Surge ainda complementada por
cinco anexos (uso de maiúsculas; abreviaturas; numerais;
artigos iniciais; glossário), e com um índice remissivo
que torna mais fácil a consulta das mais de 1000 páginas.
O autor, José Carlos Sottomayor, é bibliotecário do Centro
de Estudos Judiciários, função que tem vindo a conciliar
com a docência em cursos profissionais e de
especialização em Ciências da Informação e
Documentação. Contou com a colaboração das
especialistas convidadas Adelaide Abrantes, Ana Cristina
Brissos, Fátima Lopes, Fernanda Campos, Gina Rafael
e Maria Joaquina Feijão.
A BAD convida todos a estarem presentes no lançamento
da obra, que terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro (Telheiras, Lisboa), no próximo dia 16
de Abril, pelas 17.00 horas. Seguir-se-á a apresentação
de uma comunicação, pela Dra. Fernanda Campos, sobre
a evolução das regras de catalogação. Veja o destaque
na página web da BAD e preencha a ficha de inscrição.
Leia ainda a apresentação da obra feita pelo autor nas
10.ªs Jornadas Porbase – Normalização bibliográfica,
disponível em http://purl.pt/6393/1/comunicacoes/
regras-portuguesas-catalogacao.pdf.

Foi distribuído no início deste mês o Notícia BAD Sul,
Boletim informativo da Delegação Regional do Sul da
BAD. Desejamos os maiores sucessos à publicação, que
acreditamos vir a contribuir para a visibilidade daquela
Delegação, e para a melhoria da comunicação com os
associados.

As Regras de catalogação : descrição e acesso de recursos
bibliográficos nas bibliotecas de língua portuguesa terão
um preço de venda de $50,00 para público geral e de
$40,00 para associados da BAD.
No dia 16 terá oportunidade de adquirir a obra a preço
especial de lançamento.
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Leituras

NA EUROPA

Novos dicionários de língua portuguesa

. Rencontres européennes du patrimoine

Foram lançados no passado dia 14 de Março, com a
chancela da Texto Editora, dois novos dicionários e um
guia de língua portuguesa com as alterações introduzidas
pelo Acordo Ortográfico celebrado em 1991.
"Novo Dicionário da Língua Portuguesa - Conforme
Acordo Ortográfico" (edição corrente, com 125 000
entradas), "Novo Grande Dicionário da Língua Portuguesa
- Conforme Acordo Ortográfico" (edição de luxo, com
250 000 entradas em caixa de dois volumes de 1024
páginas cada) e "Atual - O novo acordo ortográfico - O
que vai mudar na grafia do português" (guia de consulta
rápida sobre as principais alterações introduzidas pelo
Acordo), são as novas ferramentas elaboradas com a
colaboração dos linguistas João Malaca Casteleiro e
Pedro Dinis Correia.
Na passada quinta-feira, 6 de Março, o Governo aprovou
a proposta do segundo protocolo modificativo ao acordo
ortográfico da Língua Portuguesa de 1991 e prometeu
adoptar as medidas necessárias para "garantir o processo
de transição no prazo de seis anos". Estabeleceu um
período de seis anos para a adaptação às alterações
introduzidas na grafia e até que estas, sem pressas,
sejam adaptadas pelos editores e ensinadas nas escolas.

Tema: Patrimoine et économie de l'immatériel
Data: 3 a 4 de Abril de 2008
Local: Auditorium Colbert, Paris, França
Organização: Institut National du Patrimoine
Mais informações : http://www.inp.fr/pdf/colloques_conferences/progr_
patrimoine_eco_immateriel.pdf

. 14th Seminar of The LIBER Architecture Group

Tema: Building on Experience: Learning from the past
to plan for the future
Data: 8 a 12 de Abril de 2008
Local: National Széchényi Library, Budapeste e Debrecen,
Hungria
Organização: National Széchényi Library, University and
National Library University of Debrecen
Mais informações: http://www.lib.unideb.hu/eng/liber2.php

. Planning the future with Planets: a preservation planning
tutorial
Data: 14 a 15 de Abril de 2008
Local: Austrian Computer Society, Viena, Áustria
Organização: The Planets project

Mais informações: http://www.planets-project.eu/events/pp-vienna2008/

. Copyright Symposium 2008

Tema: The Book in the Internet Era: Copyright and the
Future for Authors, Publishers and Libraries
Data: 21 a 22 de Abril de 2008
Local: Openbare Bibliotheek, Amesterdão, Holanda
Organização: Amsterdam World Book Capital
Mais informações: http://www.amsterdamworldbookcapital.com/index.
cfm?page=Copyright%20symposium

NO RESTO DO MUNDO

. Convergindo: 2º Seminário Nacional de Arquivos,

Numa primeira abordagem ao guia, ficamos a saber que
o abecedário passa a ter 26 letras, graças à introdução
do "k", "w" e "y" entre as letras de uso oficial. Quanto
ao hífen, o "traço" que separa as palavras, deverá ser
suprimido caso a segunda palavra comece por "r" ou
"s". Por exemplo, na palavra "anti-semita", o hífen desaparece e passa a escrever-se "antissemita". Verifica-se
igualmente a queda das consoantes mudas ou não
articuladas, o que irá aproximar mais a língua escrita
da língua falada: "óptimo" sem o "p" ou “selecção” apenas com o "ç".
Como afirma a editora no material de promoção destes
títulos, “Estas obras foram totalmente actualizadas do
ponto de vista lexicográfico e reflectem uma criteriosa
e adequada modernização vocabular e uma significativa
inclusão de vozes originárias do Brasil e dos países
africanos de língua oficial portuguesa”.

Acontece em Abril...
EM PORTUGAL

. IADIS International Conference e-Society 2008
Data: 9 a 12 de Abril de 2008
Local: Hotel Tivoli Almansor, Carvoeiro, Algarve
Organização: IADIS

Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus
Tema: A Construção da Sociedade da Informação em
Moçambique
Data: 23 a 25 de Abril de 2008
Local: Maputo, Moçambique
Organização: Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa
Mais informações: palop@zebra.uem.mz

. Seminario Internacional sobre la Destrucción de

Libros e Taller Identidad, Memoria y Patrimonio Cultural
Data: 23 a 25 de Abril de 2008
Local: La Paz, Bolívia
Organização: La Biblioteca y Archivo Histórico del
H. Congreso Nacional, H. Gobierno Municipal de La
Paz, Espacio Simón I. Patiño
Mais informações: http://www.documentalistas.org/auspicio/destruccion_
libros/index.php

Subscreva o boletim bibliográfico da Associação Portuguesa
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - Bibliobad,
e receba na sua caixa de e-mail, todos os meses, as
novidades da Biblioteca. Preencha o formulário em
http://www.apbad.pt/Biblioteca/biblioteca_prod.htm.
Ficha técnica:
Propriedade: Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD)
Director: João Carlos Oliveira | Concepção & Redacção: Sandrine Vercaempt | Periodicidade:
Mensal | ISSN: 1646-9003

Envie os seus contributos, comentários ou sugestões para editorial@apbad.pt.

Mais informações: http://www.esociety-conf.org/

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - R. Morais Soares, 43-C, 1º Dto. e Fte. - 1900-341 LISBOA - PORTUGAL
Tel. +351 218161980 - Fax. +351 218154508 - Email: apbad@apbad.pt - website: www.apbad.pt

