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APRESENTAÇÃO

É o V Aniversário do jornal virtual interno, BCVNEWS. “A IMPRENSA” é o tema escolhido para comemorar a data, através da edição 
de Março da Newsletter.  Destacam-se também sinopses de obras alusivas ao tema, publicações do BCV, e legislações sobre o tema. Todas 
as publicações constantes desta edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca. Desejamos-lhe boa leitura!

A IMPRENSA
By Armando Sant’Anna 

Grande parte da história da publicidade está ligada à imprensa. Com efeito, o jornal foi, cronologicamente, o primeiro 
grande veículo publicitário.

A imprensa constitui um meio de publicidade que se dirige essencialmente ao indivíduo isolado. Os anúncios de imprensa 
atingem, aproximadamente, todas as pessoas cujo padrão de vida está acima do nível de subsistência e que constituem, 
pois, um mercado proveitoso para o anunciante. Para melhor apreciarmos as virtudes e limitações da imprensa como 
veículo publicitário separamos os veículos em três categorias, a saber:

a) jornais; b) revistas; c) periódicos especializados.

6.1 JORNAIS

Há jornais de todas as tendências, desde os conservadores aos populares. Desde os que fazem do comentário e da 
doutrinação seu prato de resistência aos que têm no noticiário e na reportagem viva, sensacionalista, seu principal 
atrativo. Todos estes fatores devem ser pesados ao escolher os órgãos mais aptos para uma campanha, desde que este 
gênero de veículo — o jornal — seja adequado à mesma.

Vejamos quais são as virtudes dos jornais.

a) Apelo universal — alcança qualquer espécie de público. É, pois, indicado para produtos de consumo geral que toda 
gente compra.

b) Maleabilidade — o anúncio pode ser inserido, trocado ou cancelado de um momento para outro. Pode também ser 
adaptado às condições locais de uma cidade ou região e levar o nome de agentes ou revendedores de cada cidade.

c) Ação rápida e intensa — o estímulo do jornal tende a provocar uma reação mais rápida. Permite inserções mais 
freqüentes, de forma a imprimir intensidade à campanha. 

d) Controle — é mais facilmente visto e controlado pelo revendedor local, o que ajuda a aceitação do produto pelo 
mesmo e o incentiva a cooperar na campanha de vendas.

As limitações dos jornais são as seguintes:
a) são lidos às pressas (excetuando-se aos domingos); b) têm vida curta; c) raros são os jornais que dão boa 
reprodução dos anúncios; d) sua circulação é quase que exclusivamente local.

Continue a ler o artigo A Imprensa,  Armando Sant’Anna, p. 208-210.
 In Propaganda: Teoria - Técnica - Prática.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL: ANÁLISE DA IMPRENSA ENTRE 1877 e 
1975
BRITO-SEMEDO, Manuel
Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livros, 2006
MON 07149

Nesta investigação utilizam-se, como fonte principal de pesquisa, os textos produzidos em Cabo 
Verde e publicados em periódicos em diferentes épocas. A análise é feita sobre a imprensa, 
encarando-a sob dois ângulos: um, como expressão do processo de construção da identidade 
nacional cabo-verdiana e, outro, como fonte de influência sobre o próprio processo.

Pelo menos desde os meados do Século XIX, a partir da instalação da tipografia e da publicação periódica não oficial, faz 
parte da experiência do cabo-verdiano, a interacção que a vida quotidiana estabelece com a imprensa. A relevância deste 
fenómeno reside no facto da imprensa servir de veículo de movimento de ideias.

Vendo a imprensa cabo-verdiana em retrospectiva, é possível identificar contornos de períodos distintos de tendências 
ideológicas e políticas diferentes. De facto, a imprensa periódica pode constituir um testemunho vivo sobre a actualidade 
de uma época, vista de uma forma sincrónica e dinâmica, e um depoimento do desenvolvimento de uma consciência de 
identidade nacional. Ao mesmo tempo, como no caso vertente, ela torna-se o veículo, também, de discursos literários.

DESTAQUES DE OBRAS

CRIAÇÃO DE VALOR E O FUTURO DAS ORGANIZAÇÕES JORNALÍSTICAS: 
POR QUE MOTIVO E COMO O JORNALISMO DEVE MUDAR PARA SE MANTER 
RELEVANTE NO SÉCULO XXI 

PICARD, ROBERT G.
Lisboa: Editora media XXI|Formalpress, 2013
MON 07158

Porquê e como estão as organizações noticiosas a mudar? Com a tendência para a baixa de custos e de 
preços, como é que o sector noticioso pode criar valor para garantir a sua sobrevivência no contexto digital? 
A maioria dos desafios que as organizações noticiosas têm de enfrentar resultam das mudanças no 
ambiente e mercado dos media, que reduziram o valor das notícias e da informação, desestabilizando os modelos de negócio adoptados 
pelos produtores de notícias. 
Muitas destas mudanças resultaram da evolução tecnológica. As organizações noticiosas não responderam adequadamente às 
perturbações causadas pela emergência da televisão e da Internet, pelas mudanças na sociedade e estilos de vida e pelo desinteresse 
pelas instituições tradicionais. 
A perspectiva da criação de valor afirma que o valor reside na mente do consumidor, sendo uma medida do valor ou da importância 
atribuída a um produto ou serviço. Actualmente, existem indicações claras de que as expectativas dos consumidores em relação às 
notícias e informação estão em baixa, dada a sua reticência em fazer investimentos significativos de tempo e dinheiro nestes conteúdos.

FUNDAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

MONTEIRO, Ana Cristina; CAETANO, Joaquim; MARQUES, Humberto …[et.al]
Lisboa: Edições Silabo, 2012
MON 06505

Sim, não, se sim mas também... mas porque não, tu é que sabes, porque não?...
E por aqui continuaríamos, dias e dias...
Porque falamos... e escrevemos, e lemos e outras coisas mais que ainda não definimos.
Hoje vivemos o que ainda não definimos. Comunicamos sem sentido e com poucas ideias, comunicamos 
com sentido ou com ideias, mas o comunicar vive connosco desde que existimos: comunicamos. Vivemos, 
logo comunicamos.
Assumamos a comunicação como pura... só por um momento. Ou assumamos a virtualidade da diferença que faz do homem um 
ser racional.  A comunicação entre os humanos, ao contrário dos outros animais, tem conhecido uma evolução notável nas últimas 
décadas. No entanto, os pressupostos mantêm-se: comunicamos sentimentos, vontades, informação, domínio, submissão.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

–BERCOVICI, Geneviève; HARACHE, Christine. A ima-
gem de marca da empresa. In Como ser uma secretaria 
eficiente. Mem Martins: CETOP, 1996. p. 19 * MON 02679

– CUNHA, Miguel Pina e; REGO, Arménio; CUNHA, Rita 
campos e; …[et. Al]. Comunicação: o aparelho circu-
latório da vida organizacional. In Manual de comporta-
mento organizacional e gestão. Lisboa: Editora RH, 2007. 
p. 433-483 * MON 05664

– ESTEVES, Teresa Pereira. Comunicação. In Psicossocio-
logia. Lisboa: IFB, Fev 2000. p. 5.2-5.30 * MON 02543

– FERREIRA, J. M. Carvalho; NEVES, José; ABREU, Paulo 
Nunes de Abreu; CAETANO, António. Comunicação nas 
organizações. In Psicossociologia das organizações. Lis-
boa: McGraw-Hill, Junho 1999. p. 173-210 * MON 02714

– INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA. Atendimen-
to de clientes e imagem da empresa. In Curso Regular de 
Formação Bancária : ensino à distância : atendimento.  Lis-
boa: IFB, mar 1997. p. 1.1-1.18 * MON 02510

– LINDON, Denis; LENDREVIS, Jacques; RODRIGUES, 
Joaquim Vicente. Comunicação institucional. In Merca-
tor 2000: teoria e prática do marketing. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 2000. p. 351-353 * MON 03617

–MARQUES, Andrea. Imprensa e as organizações. In A 

Voz nº 13, Abr 2015. p. 16 * PP 281/2015/13
–MONTEIRO, Ana Cristina; CAETANO, Joaquim; 

MARQUES, Humberto …[et.al]. Linguagem jornalística. 
In Fundamentos de comunicação. Lisboa: Edições Silabo, 
2012. p. 299-326 * MON 06505 

–NORMANN, Richard. Imagem. In Administração de ser-
viços : estratégia e liderança na empresa de serviços. São 
Paulo: Editora Atlas, 1993. p. 126-135 * MON 03388

– OLIVEIRA, Carlos Barbosa de. Fundamentos da comu-
nicação empresarial. In Dirigir nº 101, Jan/Fev 2008. p. 
24-29 * PP 12/2008/101

– PADAMO, Celma; OLIVEIRA, Evandro, GONÇALVES 
Gisela; …[et. al]. A importância do intra-empreende-
dorismo na construção da imagem corporativa das or-
ganizações. In Relações Públicas e Comunicação Orga-
nizacional : Desafios da globalização : Relações Públicas 
Estratégicas, Teorias e Áreas Tácticas. Lisboa: Escolar Edi-
tora, 2015. p. 168-170 * MON 06989

– PENIN, Ana Teresa. Identidade e imagem corporativa. 
In Dirigir nº 101, Jan-Mar 2008. p. 19-23 * PP 12/2008/101 

– PEREIRA, Teresa Esteves. A comunicação e a imagem 
empresarial. In Comunicação. Lisboa: IFB, Outubro 1998 
. p. 4.1-4.26* MON 02529

– SANT’ANNA, Armando. A imprensa. In Propaganda: teoria, téc-
nica, pratica. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 208-210 * MON 03394

LIVROS

–ATKINS, Hanzel. Manual prático da recepcionista: um 
guia útil também para telefonistas e secretárias. Ed. Rev. 
Act.: Edições CETOP, Out 2003 * MON 06272

–BABONE, Paula. Profissionalmente correcto. Lisboa: 
Bertrand Editora, 2000 * MON 04727

–BERCOVICI, Geneviève; HARACHE, Christine. Como 
ser uma secretaria eficiente. Mem Martins: CETOP, 1996 
* MON 02679

–FAUSTINO, Paulo. A imprensa em Portugal: transforma-
ções e tendências. Lisboa: Editora media XXI|Formalpress, 
2004 * MON 07159

–FAUSTINO, Paulo; MARTINHO, Rui; RODRIGUES, Eloir; 
…[et.al]. Como utilizar a imprensa nas escolas. Lisboa: 
Editora media XXI|Formalpress, 2013 * MON 07160

–GERVEREAU, Laurent. Ver, compreender, analisar as 
imagens. Lisboa: Edições 70, Fev 2007 * MON 06612

–HUYGHE, René. O poder da imagem. Lisboa: Edições 70, 
Abr 2009 * MON 06610

–JOLY, Martini. Introdução à análise da imagem. Lisboa: 
Edições 70, 1994* MON 06537

– LAMPREIA, J. Martins. Técnicas de Comunicação. Mem 
Martins: Publicações Europa-América, 1996 * MON 07130

–MESQUITA, Francisco. Comunicação visual, design e 
publicidade. Lisboa: Editora media XXI|Formalpress, 
2014 * MON 07157

–PADAMO, Celma; OLIVEIRA, Evandro, GONÇALVES 
Gisela; …[et al]. Relações Públicas e Comunicação Or-
ganizacional : Desafios da globalização: Relações Públi-
cas Estratégicas, Teorias e Áreas Tácticas. Lisboa: Escolar 
Editora, 2015 * MON 06989

–REGO, Arménio. Comunicação nas organizações: teoria 
e prática. Lisboa: Edições Sílabo,1999 * MON 02636

–REGO, Arménio. Comunicação pessoal e organizacional: 
teoria e prática. Lisboa: Edições Silabo, 2013 *  MON 06922

– SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica, 
prática. São Paulo: Pioneira,1998 * MON 03394 

–VAZ, Gil Nuno. Marketing institucional: o mercado de 
ideias e imagens. São Paulo: Pioneira,1995 * MON 03481

– s.a. Colectânea de legislação da comunicação social. s.l.: 
Direção Geral da Comunicação Social, 2016 * MON 07161

– RIBEIRO, Vasco. Fontes sofisticadas de informação: 
análise do produto jornalístico político da imprensa 
nacional diária de 1990 a 2005. Lisboa: Editora media 
XXI|Formalpress, 2009 * MON 07156
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CHAVAGNEUX, Christian
Économie politique internationale
Paris: Éditions La Découverte, 2010
ISBN: 978-2-7071-6459-9  * MON 07146

DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli; KANE, Edward; LAEVEN, Luc
Deposit insurante around the world: issues of design and 
implementation
Cambridge: The MIT Press, 2008
ISBN: 978-0-262-04254-3 * MON 07143

FREEMAN, Adam
Pro ASP.NET core MVC
s.l.: APRESS, 2016
ISBN: 978-1-4842-0398-9 * MON 07140

GLEESON, Simon; GUYNN, Randall
Bank resolution and crisis management: law and practice
New York: Oxford University Press, 2016
ISBN: 978-0-19-969801-1 * MON 07141

GAO
Deposit insurance funds: analysis of insurance premium disparity bettween banks and thrifts
Washington: GAO/AIMD, 1995 
MON 07037

HARARI, Yuval Noah
Sapiens: a brief history of humankind
London: Vintage, 2011
ISBN: 978-0-099-59008-8 * MON 07148

RIDLY, Matt
The evolution of everything: how new ideas emerge
New York: Harper Perennial, 2015
ISBN: 978-0-06-229601-6 * MON 07145

ROQUE, Palmela Romeu
Securitização de créditos vencidos e pendentes de pagamento e 
risco judicial
São Paulo: Almedina Brasil, 2014
ISBN: 978-856-31-8258-6 * MON 07144

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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SAMUELSON, Paul A; NORDHAUS, William D.
Economia, 19ª Ed.
Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012
ISBN: 978-989-97172-3-7 * MON 07139

SCHILLIG, Michael
Resolution and insolvency of banks and financial institutions
New York: Oxford University Press, 2016
ISBN: 978-0-19-870358-7 * MON 07142 

UNITED STATES CONGRESS HOUSE REPRESENTATIVES
To fully capitalize the deposit insurance funds, to provide regulatory relief for insured 
depository institutions and depository institution holding companies, and for other purposes
s.l.: USCHR, s.d.
ORG 07038

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO

➢ Resolução nº 47/2015, 04-06-2015 - Institui o “Dia Nacional do Jornalista”, o “Dia Nacional da Imprensa Escrita”, o “Dia 
Nacional da Rádio”, bem como o “Dia Nacional da Televisão”. BO nº 34 - I Série

➢ Lei nº 8/VIII/2011, 29-12-2011 - Cria a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social. BO nº 42 – I Série
➢ Lei nº 73/VII/2010, 16-08-2010 - Altera a Lei nº 58/V/98, de 29 de Junho, sobre a Lei da Imprensa Escrita e de Agência 

de Notícias. BO nº 31- I Série
➢ Lei nº 70/VII/2010, 16-08-2010 - Altera a Lei nº 56/V/98, de 29 de Junho, que regula o regime juridico da Comunicação 

Social. BO nº 31 – I Série
➢ Resolução nº 37/2009, 21-12-2009 - Aprova o Manual de Normas Gráficas do Governo. BO nº 48 - I Série
➢ Decreto nº 10/2009, 14-12-2009 - Estabelece a entrada em execução do protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa. BO nº 47 - I Série 
➢ Despacho nº 7/2008, 07-01-2008 - Aprova o Regulamento de credenciação de jornalistas e operadores de som e imagem 

junto da Assembleia Nacional. BO nº 1 - I Série
➢ Decreto-Lei nº 46/2007, 10 de Dezembro de 2007 - Aprova o Código de Publicidade. BO nº 45 - I Série 
➢ Decreto nº 5/2005, 30-05-2005 - Aprova o Segundo Protocolo Modificativo do acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

BO nº 22 - I Série 
➢ Decreto nº 4/2005, 30-05-2005 - Aprova o protocolo Modificativo ao acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. BO nº 

22 - I Série
➢ Portaria nº 37/2002, 30-12-2002 - Disciplina a publicação de textos em suplementos ao Boletim Oficial e aprova a nova 

imagem e configuração gráfica das três séries do Boletim Oficial. BO nº 37 - I Série
➢ Decreto-Lei nº 26/91, 01-04-1991 - Aprova o Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa e respectivos anexos. BO nº 13, 

Suplemento - I Série 
➢ Lei nº 10/III/86, 31-12-1986 - Define as Bases Gerais da Actividade  da Imprensa. BO nº 52 - I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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IMPRENSA NACIONAL DE CABO VERDE 
(INCV) é uma sociedade anónima de capital público, com Sede 
social na Cidade da Praia e a unidade fabril em Achada Grande 
Frente. A INCV tem como objecto social a actividade de artes grá-
ficas e como missão de interesse público a edição, publicação e dis-
tribuição do Boletim Oficial, que é o Jornal Oficial da República de 
Cabo Verde. Na prossecução do seu objecto, cabe à INCV:

1. A Edição, impressão, distribuição e venda, com carácter exclusivo, do Boletim Oficial;
2. A difusão, com carácter exclusivo, do Boletim Oficial, por qualquer meio;
3. A gestão e administração do sitio electrónico disponível através de redes abertas de comunicações electrónicas, no qual está 

alojado o Boletim Oficial;
4. A publicação, em qualquer suporte, por iniciativa própria ou em colaboração com outros organismos e serviços públicos, de 

relatórios, compilações, textos legais e separatas de disposições consideradas de especial interesse, bem como a permanente 
actualização e consolidação do que foi publicado;

5. A criação e difusão de produtos documentais legislativos, jurisprudenciais ou doutrinais a partir do Boletim Oficial;
6. A difusão, através de redes abertas de comunicações electrónicas, de produtos elaborados a partir dos conteúdos do Boletim 

Oficial ou de qualquer outro conteúdo electrónico produzido ou gerido pela INCV, por si própria ou em colaboração com 
outros organismos e serviços públicos.

https://incv.cv/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=55 

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA 
(INCM) é uma sociedade anónima de capitais públicos. A 
empresa tem a seu cargo a produção de bens e serviços fundamentais 
ao funcionamento do Estado português, como a cunhagem de moeda 
metálica e a edição de publicações oficiais, onde se destaca o Diário 
da República.
A produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão 
e o passaporte, é outra das tarefas atribuídas à INCM. A evolução das novas tecnologias faz desta atividade uma área 
estratégica de desenvolvimento da empresa, capacitando-a para fornecer à Administração Pública os mais modernos e 
seguros documentos de identificação, ao mesmo tempo que lhe permite alargar mercados, respondendo às necessidades de 
um vasto leque de empresas e organizações, com destaque para a banca.
A autentificação de artefactos de metais preciosos, tarefa em que a INCM tem já uma longa tradição, é feita hoje em modernos 
laboratórios, certificados pelo Instituto Português da Acreditação.
A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal é outra incumbência da INCM. O Estado garante assim a 
transmissão, entre gerações, do património bibliográfico da língua portuguesa, e proporciona a edição de novas obras que o 
enriquecem continuamente.

https://www.incm.pt/portal/index.jsp

A NAÇÃO Um jornal independente e actual, onde nada é 
tabu, com temas de política, economia, cultura, desporto, opinião, 
entre outros. Um jornalismo feito com rigor, onde o contraditório 
é um princípio sagrado. Um jornal, acima de tudo, com conteúdo.
CADERNO. ETC. – Um caderno plural, com reportagens, artigos 
de fundo, crónicas, sobre os mais diversos sectores da vida cabo-
verdiana, numa abordagem sempre viva e actual.

DESAFIO – Artigos sobre o desporto em Cabo Verde e no mundo nas suas mais variadas modalidades e vertentes. Um caderno 
que faz a diferença.
B.I. – A cultura tratada com o esmero que o leitor merece. Literatura, artes plásticas, cinema, história, entre outros, com temas 
de fundo e uma abordagem apurada. Sem outro igual em Cabo Verde.
CIÊNCIA – O único do género em Cabo Verde, virado para a ciência e investigação. Um caderno a pensar no Cabo Verde que 
se projecta para os tempos actuais e futuros.

http://anacao.cv/sobre/

SITES Imprensa:  http://www.expressodasilhas.sapo.cv/  |  http://www.asemana.publ.cv/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

BCVNEWS do Banco de Cabo Verde
A Política de Comunicação do Banco de Cabo Verde foi aprovada 
pelo Conselho de Administração no dia 11 de Março de 2016.

A aprovação deste documento constitui um dos momentos mais im-
portantes para a comunicação no Banco de Cabo Verde pois, pela 
primeira vez, é publicado em forma de Circular Informativa, um 
documento orientador da comunicação interna e externa no Banco 
Central de Cabo Verde, assim como uma Classificação das Informa-
ções a serem divulgadas nos meios de comunicação do BCV.

A Política de Comunicação tem por objetivo promover a comunica-
ção integrada, organizada e planeada no Banco de Cabo Verde e entre 
o Banco Central e os seus públicos-alvo, de forma alinhada com o 
Plano Estratégico e o Código de Conduta, visando, por um lado, um 
maior conhecimento sobre o papel da instituição e por outro, contri-
buir para a imagem, prestígio e confiança na instituição.

Tem como suas principais directrizes, orientar e integrar as ações de 
comunicação do Banco de Cabo Verde, ao longo da definição e exe-
cução dos processos de comunicação, e registar, por meio de planos 
de comunicação, os procedimentos e atividades que vão sustentar, na prática, o processo de comunicação visando:

• Desenvolver o planeamento das atividades de comunicação em todas as áreas,
• Promover um maior conhecimento do papel do BCV, 
• Aprimorar continuamente o processo de melhoria da imagem e prestígio do BCV,
• Identificar as ações e campanhas de comunicação a serem desenvolvidas,

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

EDIÇÕES DO BCV
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Ficha Técnica

Edição:  Centro Documentação e Informação
Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA)
Distribuição: Online e Impressão para Biblioteca

CABRAL, Iva; SOUTO, Márcia; ELÍSIO, Filinto
Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena : A outra face do 
Homem
Lisboa: Fundação Amilcar Cabral; Fundação Caloust 
Gulbenkian, Jan 2016, 398p.
MON 06985

SILVA, António Leão Correia e
Histórias de um Sahel insular
Praia: Spleen Edições, 1996, 174p.
MON 03797

TOTA, António Pedro
O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na ep-
oca da segunda guerra
São Paulo: Companhia das letras, 2000, 235p.
MON 04728

DELGADO, Manuel de Jesus Costa
De rabidantibus : Colectânea 1975-2006
Praia: Antonio Pedro da Costa Delgado, 2009, 465p.
MON 02554

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 2607072; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Eventos Biblioteca ... 

Expo GAP  defende ...
20 a 24 mai 2013

Semana da Biblioteca/  
Livro 20 a 24 abr 2015

Feira da Saúde
31 jul 2015

Feira da Palavra
8-16 dez 2015

A Biblioteca é sua e as 
obras 20 a 24 abr 2016

Expo BCV-Universi-
dades 20 a 30 out 2016


