
Entre a literacia e as redes sociais

Os últimos anos têm assistido a importantes transformações nas 
bibliotecas portuguesas. A expansão tanto da Rede de Bibliotecas 
Públicas (iniciada em 1986) como a das Bibliotecas Escolares (dez 
anos depois), acompanhada por melhorias significativas nas biblio-
tecas universitárias, alargou substancialmente a oferta de livros e 
outros materiais de informação, bem como de novos serviços. Se a 
isto se juntarem as acções continuadas de promoção da leitura da 
Direção Geral do Livro e das Bibliotecas, o Plano Nacional de Leitura 
e muitas outras iniciativas de carácter local, pode-se ter alguma 
esperança de que em breve o nosso país saia em definitivo dos úl-
timos lugares nos estudos comparativos sobre literacia.

Neste contexto irrompeu, mais recentemente, aquilo que tem sido 
designado por “Web social” ou “Web 2.0”, conceito que rapidamente 
contaminou as conversas e as discussões entre profissionais e estu-
diosos da área das bibliotecas e ciências da informação, desenvol-
vendo-se também a ideia (e alguma prática) de “Biblioteca 2.0”.

As bibliotecas vêem-se assim, em Portugal, confrontadas com um 
duplo desafio:

Por um lado apoiam o desenvolvimento de competências básicas de 
leitura, procuram tornar o livro acessível a todos, ajudando popula-
ções desfavorecidas a vencer muitas barreiras (como o isolamento ou 
a doença), desenvolvem estratégias para atrair novos leitores e me-
lhorar a qualidade da leitura. Para tudo isto precisam de se preparar, 
equipar e formar o seu pessoal com perfis específicos.

Num outro sentido, não necessariamente antagónico, parceiro 
mesmo segundo alguns, as tecnologias impõem-se, e longe vai o 
tempo em que se discutia o papel das TIC na organização das bi-
bliotecas. Os desafios que são colocados pela “biblioteca 2.0” e pelo 
desenvolvimento das redes sociais, exigem aos profissionais novas 
e profundas alterações de competências e comportamentos. As 
redes sociais podem baralhar ou mesmo inverter completamente os 
tradicionais papéis de autor, mediador e leitor. Como podem as bi-
bliotecas actuar neste ambiente? Novas interrogações surgem: que 
adaptações, que práticas, que profissionais?

Estes são os principais temas transversais ao programa científico da 
II Conferência Internacional Bibliotecas para a Vida, sobre “Biblio-
tecas e Leitura”, que conta com um conjunto diversificado formatos 
de comunicação e actividades paralelas: conferências por especia-
listas convidados, comunicações livres, workshops de formação para 
aspectos específicos da promoção da leitura, e um painel animado 
por profissionais a trabalhar em bibliotecas escolares, públicas e 
universitárias. Está ainda prevista uma concentração de bibliotecas 
itinerantes e visitas guiadas a bibliotecas do concelho. Complemen-
tando este substancial programa científico e profissional, um ani-
mado programa social introduzirá os participantes à realidade so-
ciocultural da cidade de Évora e do Alentejo.

Bibliotecas itinerantes

As itinerantes estão de volta!

Depois de décadas em que foram fundamentais para levar livros a 
muitas crianças e adultos pelo país fora (pela mão da Fundação Ca-
louste Gulbenkian), as bibliotecas itinerantes inegavelmente perderam 
alguma importância na última década do século XX, devido em grande 
parte ao sucesso da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.

Contudo, este início de século assistiu ao seu renascimento, e hoje 
calcula-se que já haja cerca de 60 carrinhas e autocarros, geralmente 
adstritos a bibliotecas públicas, que não deixam que a distância dos 
grandes centros seja um obstáculo ao acesso ao livro, à leitura e, em 
alguns casos, mesmo à informação digital.

Cerca de uma dezena delas vai concentrar-se em Évora e poderão 
ser apreciadas, visitadas e discutidas durante a II Conferência Inter-
nacional BIBLIOTECAS PARA A VIDA. Entre as presentes deverão 
estar as itinerantes das seguintes bibliotecas municipais:

 Almodôvar  Castro Daire  Loulé (Sophia de Mello Breyner Andresen) 
 Lousada  Mealhada  Montijo (Manuel Giraldes da Silva)  Pombal 
 Porto de Mós  Proença-a-Nova  Tábua (João Brandão)  Valença

COMISSÃO CIENTÍFICA Ana Clara Birrento [Universidade de Évora] | Cláudia 
Sousa Pereira [Universidade de Évora] | José António Calixto [Biblioteca Pública 
de Évora] | Luísa Grácio [Universidade de Évora]

COMISSÃO ORGANIZADORA Ana Filipa Guerreiro [Câmara Municipal de 
Ourique] | Ana Miranda [Biblioteca Pública de Évora] | Fernanda Serrano 
[Câmara Municipal do Seixal] | João Simas [Biblioteca Pública de Évora] | Jorge 
Lopes [Biblioteca Pública de Évora] | Valentina Castro [Universidade de Évora]

SECRETARIADO Madalena Freire [Universidade de Évora]
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ORGANIZAÇÃO

APOIOS

PATROCÍNIO

A ORGANIZAÇÃO agradece a colaboração das bibliotecas e Câmaras Municipais de: 

Almodôvar | Castro Daire | Loulé | Lousada | Mealhada | Montijo | Pombal | Porto de Mós | 

Proença-a-Nova | Tábua | Valença www.cidehus.uevora.pt/

www.evora.net/bpe/inicial5.htm

Grupo de 
Cantares 
de Évora



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome _______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

Profissão_____________________________________________________________

Morada [Avª/Rua/Nº/andar] _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Localidade ____________________________________________________________ 

Código Postal _______-_____ __________________País ______________________

Telefone ___________________  E-mail ___________________________________

Nº de Contribuinte _____________________________________________________

EMISSÃO DE RECIBO EM NOME DE [SE DIFERENTE DO PRÓPRIO]

Nome ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Morada [Avª/Rua/Nº/andar] _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Localidade ______________________Código Postal _______-_____ ____________

ESCOLHAS

Pretendo participar no JANTAR (dia 20)       Sim     Não  

Em caso afirmativo, por favor adicione o respectivo pagamento (€ 20,00) ao preço da inscrição. 

Inscrição nos WORKSHOPS 

Cada um dos workshops tem um número de participantes limitado. A inscrição é gratuita. 

Por favor seleccione o workshop onde pretende participar, indicando duas opções.

1ª opção A B C D E F G H I J

2ª opção A B C D E F G H I J

Inscrição nas VISITAS GUIADAS

Cada uma das visitas guiadas tem um número de participantes limitado. Por favor selec-

cione a visita em que pretende participar, indicando duas opções. Estas visitas estão in-

seridas no Programa Social do dia 21 e são gratuitas.

1ª opção A B C D E

2ª opção A B C D E

INSCRIÇÕES

As inscrições serão aceites e processadas por ordem de entrada. Inscreva-se já para beneficiar de um 
preço especial e para garantir lugar nos workshops e nas visitas guiadas da sua escolha.

A inscrição só será considerada válida, com a aplicação dos respectivos preços, depois de efectuado o 
pagamento.

Para beneficiar do preço de estudante, deve fazer prova dessa condição no acto da inscrição, por 
exemplo mostrando ou enviando fotocópia (ou digitalização, se usar o e-mail) do respectivo cartão de 
estudante.

FORMAS DE PAGAMENTO
A forma de pagamento preferencial é a transferência bancária. | Transferências em território nacional 
- NIB: 0035 0297 0006 7961 1307 3 | Transferência para a conta da Caixa Geral de Depósitos a partir 
do estrangeiro - IBAN: PT50 0035 0297 0006 7961 1307 3 - SWIFT: CGDIPTPL

Se fizer o pagamento através do Internet Banking, pode enviar o comprovativo por correio electrónico 
para o endereço cidehus@uevora.pt. Neste caso não se esqueça de referenciar claramente o nome 
da(s) pessoa(s) inscrita(s).

Também pode efectuar o pagamento pessoalmente ou por correio, através de cheque à ordem da Uni-
versidade de Évora. Em ambos estes casos, por favor, imprima a sua ficha de inscrição e faça-a acompa-
nhar do cheque ou do talão de depósito. | O NIF da Universidade de Évora é o seguinte: 501 201 920

PREÇOS

Os preços incluem a participação na Conferência, documentação, actas, coffee breaks e programa 

social (excepto jantar). Não inclui deslocação, alojamento ou alimentação. A participação no jantar do 

dia 20 será paga à parte.

ATÉ 31 de Julho: €60,00 | DEPOIS de 31 de Julho: €80,00

ESTUDANTES E COMUNICANTES ATÉ 31 de Julho: €30,00 | DEPOIS de 31 de Julho: €50,00

JANTAR (dia 20): €20,00

Pode utilizar este formulário, inscrever-se em linha, ou fazer o download do ficheiro em Formato PDF com 

a ficha de inscrição, enviando-a para: CIDEHUS - Palácio do Vimioso - Apartado 94, 7002-554 Évora

Telefone: 266 706 581

Fax: 266 744 677

E-mail: cidehus@uevora.pt 

18 de Novembro quarta-feira

08.30 - 09.45 Recepção dos participantes

09.45 - 10.30 Sessão de abertura

10.30 - 11.15 Paula Morão [Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas]  
 A leitura – Cidadãos e pessoas, obrigação e prazer

11.15 - 11.45 Pausa para café

11.45 - 12.30 Bob Usherwood [Universidade de Sheffield] 
 Ignorance is not our heritage.  
 Libraries and reading, a value judgment

12.30 - 13.00 Debate

13.00 - 14.30 Intervalo para almoço

14.30 - 15.00 Ann Poulsen [Danish Agency for Libraries and Media]  
 Danish initiatives for reading promotion 

15.00 - 15.30 José Soares Neves  
 [Observatório das Actividades Culturais]

 Práticas de promoção da leitura nas bibliotecas  
 públicas em Portugal: resultados  
 de um inquérito recente

15.30 - 16.00 Debate

16.00 - 16.30 Pausa para café

16.30 - 17.30 COMUNICAÇÕES LIVRES

 17.30 - 18.00 Debate

 18.30 Inauguração da exposição  
  “Prémio Nacional de Ilustração”

19 de Novembro quinta-feira

09.30 - 10.00 Manuela Barreto Nunes [Universidade Portucalense]

 Da Ilíada ao twitter, ou em busca da leitura perdida:  
 perguntas e desafios para bibliotecas preocupadas  
 com a promoção da leitura

10.00 - 10.30 Catuxa Seoane [Bibliotecas Municipais de A Coruña]

 Biblioteca 2.0: de la biblioteca expositiva   
 a la biblioteca interactiva

10.30 - 11.00 Debate

11.00 - 11.30 Pausa para café

11.30 - 12.30 COMUNICAÇÕES LIVRES

12.30 - 13.00 Debate

13.00 - 14.30 Intervalo para almoço

14.30 - 15.30 Painel “Práticas de promoção de leitura”

 Nuno Marçal [Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova]  
 Crónicas de um bibliotecário ambulante por terras  
 e gentes de Proença-a-Nova

 Susana Silvestre [Biblioteca Municipal de Odivelas]

 Leituras de berço: práticas de promoção 

 da leitura com bebés dos 9 meses aos 3 anos 

 e respectivas famílias

 Natália Caseiro [Escola Secundária de Domingos Sequeira, Leiria]

 Práticas de leitura dos jovens do ensino secundário

 - contributo para a sua compreensão

15.30 - 16.00 Debate

16.00 - 16.30 Pausa para café

16.30 - 17.30 Continuação do Painel 

 “Práticas de promoção de leitura”

 Vera Silva [Biblioteca Municipal do Seixal]

 Bibliodomus, a leitura em casa

 Maria João Sampaio  
 [Biblioteca Municipal Almeida Garrett (Porto)]

 Para que os meus filhos gostem de ler:  
 histórias de leituras partilhadas

 Elisabete Fiel [ES/3 Campo Maior] 
 @Ler e a Ler – Ecologias da leitura  
 para todos os gostos

17.30 - 18.00 Debate

20 de Novembro sexta-feira

09.30 - 13.00 WORKSHOPS

 A. Cláudia Sousa Pereira | Leitores em grupo  
  na “idade do armário” 

 B. Dora Batalim | Ler a dobrar 

 C. João Lizardo | O clube do Sr. B 

 D. Luísa Alvim | Web 2.0 e bibliotecas 

 E. Maurício Leite | Maleta de contos 

 F. Miguel Horta | Bibliotecas Prisionais: 
 Um lugar dos livros, da sua mediação e da leitura

 G. Paulo Condessa | Planeta almalavras

 H. PIM Teatro | Comunicação activa/Expressão e criativa

 I. Trimagisto | ConTapetes 

 J. Vítor Martelo | Financiamento da cultura

13.00 - 14.30 Intervalo para almoço

14.30 - 15.00 Núria Ventura  
 [Servicio de Coordinación Bibliotecaria de la Diputación de Barcelona] 

 El fomento de la lectura en Cataluña

15.00 - 15.30 Max Butlen  
 [Universidade de Cergy-Pontoise, IUFM de Versailles] 

 A formação do leitor:  Objectivos, tarefas  
 e parcerias entre a sala de aula e as bibliotecas  
 [escolares e  públicas]

15.30 - 16.00 Debate

16.00 - 16.30 Pausa para café

16.30 - 18.00 Visitas à Biblioteca Pública de Évora, Biblioteca  
 da Universidade de Évora e bibliotecas escolares

 19.00 Apresentação das conclusões

 Entrega do Prémio Nacional de Ilustração

 Jantar

 Noite de cante alentejano

21 de Novembro sábado
10.00 - 13.00 Visitas guiadas

 A. Centro Histórico de Évora 

  [Património Cultural da Humanidade]

 B. Adega da Cartuxa

 C. Aqueduto da Água da Prata

 D. Convento do Espinheiro

 E. Recinto megalítico dos Almendres
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