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Bem-vindos à Biblioteca da ESMA 
 

Neste início de ano escolar, a Biblioteca está a mudar. Vamos adotar um novo programa 
informático, para a consulta e a pesquisa serem mais simples, e queremos aumentar o número de 
leitores. Tudo isto só será possível se todos colaborarem, visitem-nos, partilhem as vossas ideias e 
sugestões e ajudem-nos a sermos mais dinâmicos. 

A equipa da Biblioteca 
 
 
 
Outubro: mês das bibliotecas escolares 
 

Em 2007, o Conselho da International Association of School Librarianship (IASL) aprovou o Mês 
Internacional da Biblioteca Escolar com o objectivo de celebrar a importância das bibliotecas escolares.  

Assim, em Outubro de cada ano, escolhe-se um novo tema para se sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância da Biblioteca. 

Este ano, o tema escolhido é Bibliotecas escolares: uma chave para o passado, 
o presente e o futuro. 

 Passe pela biblioteca e preencha a sua “chave”, participe!  
 
 
Atividades do mês de outubro:  
 

â Campanha “doe um livro à sua biblioteca” – está com falta de espaço? Tem algum livro que nos 
possa oferecer?  

Este mês estamos a recolher livros infanto-juvenis, banda desenhada e romances. 
Ajude a sua biblioteca a ter mais livros! 

 
â “ A volta ao mundo em 80 livros” – em setembro, começámos a nossa volta ao mundo com o autor 

cuja obra dá o titulo a esta atividade, Júlio Verne.  
Em outubro, vamos descobrir Edgar Allan Poe e a sua obra (veja a exposição bibliográfica e 

folheie os cadernos “Descobre o livro” e “Descobre o autor”)  

 
 

â Plano Regional de Leitura (PRL) : divulgação do livro O Canto de Afrodite sobre a poetisa Natália 
Correia (Consulte a mascote do PRL ao pé da secção juvenil) 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
Atividades do mês de outubro:  
 

â Efemérides. Este mês comemoramos várias datas 
importantes: 
 

§ 1 de outubro – Dia Internacional da Música.  
Descubra o compositor holandês 

Johan Meij e a sua sinfonia inspirada pela 
obra imortal de J.R.R. Tolkien, O Senhor 
dos Anéis 
 

§ 5 de outubro – implantação da República.  
Manuel de Arriaga foi o primeiro 

Presidente da República e é o patrono da 
nossa escola, venha descobrir o que se 
passou a 5 de outubro e como isso mudou 
Portugal. 

 
§ 16 de outubro – Dia Mundial da 

Alimentação 
Hoje em dia, todos sabemos que é 

essencial ter uma alimentação saudável. O 
que sabe sobre o assunto?  
 

  
 

â Autor açoriano em destaque este mês: Vitorino 
Nemésio 

 

 Leitor do mês 
 

A partir de outubro vamos escolher o 
leitor do mês. 

 
Seja o próximo! 

 
Leia mais ! 

 
 
 

 Citação do mês 
 
“Quem não lê, não quer 
saber; quem não quer 

saber, quer errar." 
 

Padre António Vieira 
1608 - 1697 

 

 
 

 

 
 
O top 30 das bibliotecas do mundo 
 
http://www.topito.com/top-bibliotheques-monde 
 
A biblioteca da Universidade de Coimbra está 
na lista! Visite-a! 
 
http://www.uc.pt/informacaopara/visit/paco/biblioteca 
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