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WEBINARS BAD 2021 

TÍTULO DO WEBINAR 

Bibliotecas Itinerantes em Portugal: uma história 
com (ainda) muitos quilómetros por percorrer 

DATA E HORA 

13 de dezembro de 2021, das 21h às 22h 
Em linha, na plataforma Zoom Webinar 

Webinar promovido no âmbito das atividades da Delegação centro da BAD 

RESUMO 

Pretende-se com este webinar apresentar e dar a conhecer um pouco melhor as Bibliotecas Itinerantes em Portugal 
e o trabalho de divulgação desenvolvido na Nave Voadora – Diretório de Biblioteca Itinerantes em Portugal 
(https://anavevoadora.wordpress.com). 

Uma tarefa em constante construção e que nasceu por carolice, mas que pretende ajudar a tornar presente pela sua 
divulgação aquilo que é a realidade das Bibliotecas Itinerantes em Portugal. 

 

ORADOR 

João Henriques, Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Criador de A Nave Voadora – Diretório de 
Biblioteca Itinerantes em Portugal 

 

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR? 

Mais do que aprender, este webinar pretende ajudar a conhecer aquilo que foram, são e poderão ser as Bibliotecas 
Itinerantes em Portugal, assim como o trabalho (possível) de divulgação realizado na A Nave Voadora – Diretório de 
Biblioteca Itinerantes em Portugal. 

 

A quem se destina este webinar? 

Todos aqueles que sintam de alguma maneira ligados aos livros, à leitura, à difusão de informação e/ou conhecimento 
e queiram conhecer um pouco melhor a realidade das Bibliotecas Itinerantes em Portugal. 

 

Preço de associado individual: Gratuito 
Preço de associado colectivo: 1ª inscrição gratuita 

(Se houver outras inscrições dentro da mesma instituição, as mesmas deverão ser pagas ao preço de não 
associado) 

Preço de não associado: 10,00 euros 

http://www.bad.pt/
https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=25
https://anavevoadora.wordpress.com/
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