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O que é a RECOPA?

• Projeto que visa 

revalorizar fundos 

antigos

• Rede que tem em 

vista valorizar 

recursos patrimoniais 

e humanos



Área de intervenção
Estremoz

Montemor-o-
Novo



Desafio

Digital humanities is a 
quickly evolving
interdisciplinary activity that
not only transfers to digital 
media but also radically
extends the potential uses 
and impacts on texts, 
cultural objets and other
date.

Paris O’Donnel



Universo

• Bibliotecas municipais da região do Alentejo

• Carentes de recursos humanos (a maioria não 
possui bibliotecário de carreira) 

• Ausência de competências 

• Carentes de meios técnicos que permitam a 
preservação, o estudo e a valorização cultural das 
obras antigas nelas guardadas. 



Caracterização das coleções

• fundos antigos (sécs. 
XVI-XIX) 

• vários domínios 
científicos e 

humanísticos

• escritas em várias 
línguas, entre elas a 

portuguesa e a latina.



Alguns exemplos



Ainda alguns exemplos



Objetivos científicos e culturais

• Criar uma rede de coleções patrimoniais do 
Alentejo e estudar os seus fundos antigos

• Criar uma biblioteca digital com funções de 
pesquisa online

• Desenhar um Roteiro Digital da RECOPA

• Criar um Laboratório Inteligente (LIR) para a 
interação entre os parceiros e formação de 
recursos humanos



Parcerias



Equipa multidisciplinar

• Filologia e Linguística; 

• História do Livro;

• Ciências da Informação 

e Documentação, 

Humanidades Digitais;

• Informática/ 

Processamento de 

Linguagem Natural e 

Multimédia.



Impacto na comunidade

• Estudar coleções:

documental;

científico;

histórico;

filológico; 

linguístico; 

cultural. 

• Transferir conhecimento



Linhas de ação - I

1. Catalogar e indexar obras portuguesas e latinas das 
coleções patrimoniais (400 obras em Rede); 

2. Criar um Portal e uma Plataforma Digital da Rede;
3. Digitalizar as obras selecionadas e criar "edições 

digitais"; 
4. Aplicar ferramentas e recursos tecnológicos

diversificados e inovadores para criar a Biblioteca Digital 
da Rede; 

5. Transferir conhecimento graças ao estudo do património 
bibliográfico e produzir conteúdos de natureza 
informativa e histórico-cultural (para o Portal RECOPA, 
em multimédia e para dispositivos móveis, mediante 
criação de uma App) sobre as coleções, as bibliotecas e 
as localidades alentejanas colocadas em Rede; 



Linhas de ação - II

6. Criar um Laboratório Inteligente da Rede (LIR) para 
capacitar recursos humanos nas áreas das Ciências 
da Documentação e da literacia digital;

7. Produzir recursos de social media marketing para 
promover o projeto RECOPA e fomentar a 
coprodução e capacitação de recursos humanos no 
Alentejo;

8. Realizar uma exposição itinerante das coleções,  
que estará patente nas 14 bibliotecas da Rede, 
fomentando o mútuo conhecimento e a partilha 
entre os parceiros.



Edição Digital dos Textos - I

• A edição digital permite aplicar ferramentas de pesquisa 
e recuperação da informação.

• A conversão da imagem em texto será baseada no OCR
(Optical Character Recognition), com a ajuda de 
dicionários eletrónicos associados e de outras 
ferramentas como o OCRopus, o Tesseract ou o Abbyy
FineReader. As edições oferecerão o texto em formato 
ASCII, permitindo a análise automática de conteúdos
(de palavras, de partes de palavras, de categorias de 
palavras, entre outras).



Edição Digital dos Textos - II

• O processamento computacional visa:

- a etiquetagem (Part of Speech – POS)

- o reconhecimento de entidades nomeadas;

- a análise sintáctica e análise semântica parcial.

permitirá a pesquisa por palavras, partes de 

palavras, categorias de palavras, entidades, ações

e eventos. 



Estado atual dos trabalhos

• Reconhecimento no 

terreno para 

identificação de 

parceiros;

• Caracterização e 

diagnóstico de 

coleções;

• Estabelecimento de 

parcerias científicas e 

técnicas.



Indicadores científicos e tecnologicos - I

• Biblioteca Digital da Rede com edições pdf e 

digital (400 obras em Rede);

• Roteiro Digital das Bibliotecas do Alentejo; 

• Aplicação móvel inovadora com Roteiro 

Digital e "modo turismo", entre outras 

informações diferenciadas;

• Laboratório Inteligente da Rede (LIR);

• Recursos social media marketing aplicados à

Rede;



Indicadores científicos e tecnologicos - II

• Exposição itinerante da Rede: "Coleções
com valor, fazem comunidades de valor".

• Realização de Congresso Internacional
envolvendo as 14 bibliotecas e restantes 
parceiros do projeto;

• Publicação de uma Coletânea com estudos 
sobre as Coleções Patrimoniais das 
Bibliotecas do Alentejo;

• Publicação de um e-book com os resultados 
do Congresso Internacional.



RECOPA

Coleções com valor fazem comunidades de 
valor

OBRIGADA!
Contacto:

salgadoarmanda@gmail.com


