
Nota curricular  de Maria de Lurdes Carvalhais Pereira 

Formação Académica e Profissional: 

Frequência do Curso de Mestrado em Gestão e programação do património cultural, Faculdade 

de Letras – Universidade de Coimbra , 20009-2011 ( não concluído); Especialização em ciências 

da informação e documentação variante Bibliotecas -  Universidade Fernando Pessoa – Porto ( 

2003 - 2005); Licenciatura em História - Faculdade de Letras Universidade de Coimbra (2002) 

Seminários/congressos /colóquios/Oficinas: 

Oficinas da Historia II- “A Historia tal qual se faz”; Colóquio “O Estado e a Igreja, da Idade Média 

à Atualidade”; “Minorias Étnicas e Religiosas em Portugal”; Curso Intensivo “Identidade 

Europeia Multiculturalismo”;  Congresso Internacional de Cultura Humanística-Cientifica 

Portuguesa Contemporânea “Miguel Bombarda(1851-1910) e as Singularidades de uma Época”; 

“O Poder Local em Tempos de Globalização. Uma Historia e um futuro”; “Representación de la 

Información em la próxima generación Web”: la “Semantic Web” e “Tecnologias básicas para la 

Web Semântica” -  Realizados na  Universidade de Coimbra; 12º Encontro Nacional de 

Bibliotecários da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas “Bibliotecas Públicas em Rede: “Facilitar 

o Acesso ao Conhecimento”- Promovido pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas 

Curso de Formação Profissional:  

 “Implementação de um Sistema de Qualidade”, com a duração de 60h; “Gestão Estratégica”, 

com duração de 40h; “ferramentas de Gestão de Recursos Humanos”, com duração de 40h;   

“Igualdade de Oportunidades”, com a duração total de 90h;  “ Técnicas e instrumentos de 

Avaliação de Desempenho”;  “Gestão da Informação e do Conhecimento”, com a duração de 

54h.- Formação em período pós laboral  

Experiencia Profissional: 

Participação/Investigação no âmbito do projeto MUSEAVE - Rumos Cruzados/Esteios (Aveiro 

Digital); Projetos de dinamização da leitura para escolas do 1º ciclo ( Baú dos sonhos/ hora do 

conto na escola, com uma dinâmica que envolveu associações e escolas do concelho); 

Organização/implementação/dinamização de  ações de formação, exposições, apresentação de 

livros, feiras medievais, colóquios, seminários, feiras do livro,  o projeto a biblioteca na Praia e a 

biblioteca no café; Gestão do fundo documental da biblioteca municipal; Orientação de estágios 

profissionais, área da educação e bibliotecas; Formadora creditada pelo CFAE CIVOB (Centro de 

Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro)  registo 

de creditação nº: CCPFC/ACC-65429/11. 



Informação Adicional: 

Cursos de arte plásticas e desenho realizados na casa da Juventude de Aveiro; Frequência de um 

seminário de artes plásticas, na Universidade de Aveiro, em 2009; membro da direção da 

confraria “ As Sainhas de Vagos”( durante quatro anos); membro da direção da associação 

Cultural de Calvão; Participação em voluntariado Na vertente artes plásticas com crianças.  

 


