
FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRO

Nome: _______________________________________________________________________________________________________________________  Profissão: ________________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tel.: _____________________________________Tlm.: _____________________________________ E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________

Pagamento, cheque n.º: ______________________________________________________________________ transferência n.º:______________________________________________________  Data: _______-_______- ___________

Recibo a passar em nome de:________________________________________________________________________________________________________________________ Nif.: __________________________________________________

Conta na “Noite dos Andarilhos”?   Sim _______  Não ________   (assinalar com X)       

FICHA DE INSCRIÇÃO OFICINAS
Este ano as oficinas têm a duração de 6 horas, escolha por ordem de preferência de A a L

Oficinas escolha: 1.ª: __________ 2.ª: __________ 3.ª: __________ 4.ª: __________ 5.ª: __________ 6.ª: __________ 7.ª: __________ 8.ª: __________ 9.ª: __________ 10.ª: __________ 11.ª: __________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO ESTAFETA DE CONTOS

Instituição: ______________________________________________________________________________________________________________  Biblioteca| Docentes responsáveis __________________________________________

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tel.: _____________________________________ Fax: _____________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________________

Nome do contador: _________________________________________________________________________________________  A instituição participou no ano anterior? Sim _____  Não ______   (assinalar com X)    

ESTAFETA DE CONTOS

O que é a Estafeta de Contos: É um projecto em torno do contar, partilhado e assumido pelas instituições que se inscrevem. Pretende-se assegurar sessões 
de contos em todas as instituições inscritas promovendo assim a prática da narração. Na última edição a estafeta durou quatro meses e percorreu 73 
instituições de Norte a Sul do país

Quem pode participar na estafeta de contos: Podem participar todas as instituições que trabalham com a palavra. Os contadores podem ser, bibliotecários, 
técnicos de bibliotecas, animadores, docentes, idosos, actores, todos os que queiram partilhar os contos.

Como participar: Preenchendo e enviando a ficha da estafeta até 12 de Setembro. Depois das inscrições recolhidas será desenhado um itinerário em função 
da proximidade geográfica dos participantes, de forma a que todos os dias úteis se realize uma sessão de contos. Este itinerário será reenviado aos 
participantes por e-mail, pelo que é importante o rigor no preenchimento da ficha e dos mails que colocam para contacto.

Como funciona a estafeta de contos: A primeira instituição agendada no itinerário, fará uma sessão de contos - para crianças ou adultos - no seu espaço           
e com o seu contador. No dia seguinte este sairá para contar na próxima instituição. Na sessão conta quem visita e quem é visitado. Todas as instituições 
recebem um contador e enviam um contador. A duração das sessões será a que for definida por ambas, pelo que deverão acertar os pormenores entre si. 
A ligação entre sessões será feita através de um testemunho - livro dos contos - que se recebe e se entrega. Este ano todas sessões devem iniciar-se com            
a leitura do textos de António Torrado e Matilde Rosa Araújo.

Todos os anos, a estafeta de contos alimenta de palavras mais de 4000 “ouvidores“.

Enviar inscrição(ões) e ou pagamento até 13 de Setembro de 2010 para: Palavras Andarilhas | secretariado, Biblioteca Municipal de Beja - José 
Saramago, Rua Luís de Camões s/n, 7800-361 Beja.

Valor de inscrição do encontro: 50 euros pagos na altura da inscrição. Entrega de recibo no momento de entrega das pastas.

Cheque à ordem de: Associação para a Defesa do Património Cultural da Região de Beja (Rua Capitão João Francisco de Sousa, n.º 30 - 1.º, 7800-451 
Beja) NIF.: 502 054 808

Transferência bancária: NIB.: 0010 0000 14091130001 71, BPI (solicitamos o envio do comprovativo junto com a ficha de inscrição) 

Informações: Ana Monteiro | Cristina Taquelim, Telf.: 284 311 900 | Fax: 284 311 929 | e-mail: palavrasandarilhas.beja@gmail.com

FICHAS DE 
INSCRIÇÃO

16’17’18
Setembro’10
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BEJA

todos os caminhos vão dar a Beja...

A CIDADE DOS CONTOS


