
 Chegados ao final do segundo período, 

convirá dar a conhecer alguns números relativos à 

BE/CRE. Assim, neste número 4 do nosso boletim, 

daremos a conhecer algumas curiosidades relativas 

à vivência da nossa biblioteca. 

 Quais são os documentos mais lidos 

em“empréstimos domiciliários? Eis a resposta: 

1º O Pacto, de Picoult, Jodi 

2º O Símbolo Perdido, Brown, Dan; 

3º O Mundo de Sofia, Gaarder, Jostein 

4º Onde reside o Amor, Pinto, Margarida Rebelo  

5º Eclipse, Meyer, Stephanie  

 Quanto aos leitores +, os resultados são: 

1º Mohamed Manafá 

2º Ana Almeida 

3º Benvinda Neves 

4º Cátia Macedo 

5º Ana Pereira e Fátima Mesquita 

 Como se vê, a BE/CRE não só é frequenta-

da pelos alunos da escola, que nela 

vêem um local de enriquecimento, 

mas também por funcionários e 

professores.  

 No que respeita a filmes/

vídeos, os mais solicitados são: 

1º Mr. Bean em férias; 

2ºAstérix nos J. Olímpicos; e Apo-

calypto; 

3º 10 000 a. C. e O Pianista; 

4º Million Dollar Baby, Entre les 

murs e Babel. 

 

 Interessante, ainda, é ver a 

frequência por sexo, da BE/CRE. 

Da estatística até agora obtida, con-

clui-se que essa frequência se 

encontra rigorosamente repartida 

por sexos (50% para o sexo femi-

nino e 50% para o sexo masculi-

no), mas que, relativamente a 

empréstimos - e aqui inclui-se 

qualquer tipo de emprés-

timo - o sexo feminino 

lidera com 63%, contra os 

37% restantes para o sexo 

masculino. 

 T o d o s  e s t es 

números estão disponíveis 

nas estatísticas elaboradas 

pela equipa da BE/CRE e 

dizem respeito aos núme-

ros apurados de Setembro 

de 2009 até finais de Feve-

reiro de 2010. 

 Mas, longe de ser 

a única actividade desen-

volvida pela equipa, há 

que registar a frequência 

deste nossos espaço por 

professores que aí leccio-

nam algumas aulas, socor-

rendo-se dos meios dispo-

nibilizados, bem como de 

muitos alunos  que aí lêem 

os quotidianos e semaná-

rios disponíveis ou estu-

dam. 

“Quem” é a BE/CRE? 

Realizações... 

 Pretendendo ser 

um espaço dinâmico, e 

pese embora um ou outro 

constrangimento, a BE/

CRE, tenta realizar acções 

que não só enriqueçam o 

seu contributo, mas que 

estejam ao serviço dos 

seus utentes. Assim, na 

semana de 8 a 12 de Mar-

ço ,decorreu a “Semana 

da Leitura, cujo cartaz se 

reproduz à esquerda. Mas 

outras realizações se têm 

desenrolado neste espa-

ço.  Recorde-se, por 

exemplo, os trabalhos que 

o Professor Vítor Matos 

tem realizado, integrados 

no Centenário da Implan-

tação da República, com 

material exposto de gran-

de interesse documental. 

(continua na página 3) 
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 De 8 a 12 de Março decor-

reu a Semana da Leitura, iniciativa 

da BE/CRE.  

 Do balanço feito, fica a cer-

teza que esta congregou esforços, 

implicou alunos e professores e 

constituiu um êxito a repetir em anos 

vindouros. 

 A todos, alunos, funcionários 

e professores, o nosso agradecimen-

to pelo empenho demonstrado. 

 Aqui deixamos algumas 

fotografias do evento e que são teste-

munho do que ficou atrás dito. 

 

 

Semana da Leitura - Um acontecimento a repetir 
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ses e a  criação do primeiro periódico 

conimbricense, Minerva Lusitana. 

 Através dos cartazes, a narratolo-

gia dos factos dá ao leitor uma ideia muito 

clara do que foi esse período, o papel 

desempenhado por Portugal e pelos seus 

aliados ingleses e do saque efectuado 

pelas tropas invasoras. , bem como das 

consequências da partida da Família Real 

para o Brasil e que originaria, mais tarde, a 

independência de aquele território.  

 No início deste ano lec-

tivo, esteve patente  no átrio 

da biblioteca uma exposição 

sobre Pedro Nunes e Sá de 

Miranda, fruto da parceria 

entre a BE/CRE e BMC. Estes 

dois vultos do Humanismo, 

ligados a Coimbra, puderam 

dar-se a conhecer e enrique-

ceram a cultura dos nossos 

alunos. 

Introdutor do soneto, em Por-

tugal, Sá de Miranda teve 

ainda expostos, na vitrine da 

Biblioteca, algumas das suas 

célebres realizações poéticas. 

Recordou-se, igualmente, o 

nónio, invenção de Pedro 

Nunes, instrumento que per-

mitia medições precisas e 

facilitava a navegação . 

pouco esquecida o que foi essa 

participação, é altura de a evocar 

e prestar homenagem aos solda-

dos portugueses que se bateram 

na Flandres, nomeadamente, na 

Batalha de La Lys, onde 

muitos pereceram. 

(continua página 4) 

 Outra exposição que 

esteve patente no átrio da biblio-

teca evocou a participação do 

exército português no conflito 

mundial de 1914-1918.  

 Importante do ponto de 

vista histórico, mas igualmente 

diplomático. Hoje, embora, um 

Portugal na I Guerra Mundial 

Portugueses nas 
trincheiras, 

durante a I G.M . 

 No bicentenário da ter-

ceira e última invasão francesa 

por parte do exército imperial 

napoleónico, a BE/CRE teve 

expostos uma série de cartazes 

alusivos à efeméride. Através da 

sua observação, os visitantes 

puderam recordar o tempo con-

turbado de 1807-1810, as gora-

das tentativas de anexação do 

Reino de Portugal pelos france-

Invasões Francesas 

Invasões Francesas 
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                Os nossos amigos 

 Hoje queremos agradecer às Pro-

fessoras Susana Mesquita (foto) e Cristina 

Ferreira as ofertas por elas feitas e que vieram enriquecer 

o espólio da nossa BE. A Professora Susana Mesquita doou um 

conjunto de DVD muito actuais, enquanto a Professora Cristina 

doou um notável conjunto de livros que permitirão a fruição inte-

lectual dos nossos utentes. Da nossa parte, um “Bem-haja!” 

Não sei se isto é amor. Procuro o teu 

olhar,  

Se alguma dor me fere, em busca de 

um abrigo;  

E apesar disso, crê! nunca pensei num 

lar  

Onde fosses feliz, e eu feliz contigo.  

Por ti nunca chorei nenhum ideal des-

feito.  

E nunca te escrevi nenhuns versos 

românticos.  

Nem depois de acordar te procurei no 

leito  

Como a esposa sensual do Cântico dos 

cânticos.  

Se é amar-te não sei. Não sei se te 

idealizo  

A tua cor sadia, o teu sorriso terno...  

Mas sinto-me sorrir de ver esse sorri-

so  

Que me penetra bem, como este sol de 

 Camilo Pessanha foi dado 

a conhecer aos utilizadores da 

BE/CRE através de um power-

point cujo título era: E escutando 

o correr da água na clepsidra… 

 Destinado em primeiro 

lugar aos alunos de Literatura 

Portuguesa, do 11º Ano, a apre-

sentação deste trabalho deu a 

oportunidade a outros alunos de 

tomarem contacto com este 

escritor português, um dos 

representantes do Simbolismo 

lusitano. 

 Como homenagem, dei-

xamos aqui um dos seus poemas. 

 

Inverno.  

Passo contigo a tarde e sempre sem 

receio  

Da luz crepuscular, que enerva, que 

provoca.  

Eu não demoro a olhar na curva do teu 

seio  

Nem me lembrei jamais de te beijar na 

boca.  

Eu não sei se é amor. Será talvez come-

ço...  

Eu não sei que mudança a minha alma 

pressente...  

Amor não sei se o 

é, mas sei que te 

estremeço,  

Que adoecia tal-

vez de te saber 

doente.  

 

 in 'Clepsidra' 

Realizações (outras) 

 
 

 

Últimas aquisições: 
O remorso de baltazar 
serapião; - V. H. Mãe 
 
O Beco do pânico - C. Levi 
 
Água, cão, cavalo, cabeça -   
G. M. Tavares 
 
Jerusalém  - G. M. Tavares 
 
 DVD: 
Os fantasmas de Goya; 
O pequeno traidor;  
O rapaz de pijama às riscas 
Munich 
Vidas Privadas 

 A equipa da BE/CRE não se limita a um trabalho 

de “mangas de alpaca”, observável na ajuda prestada 

aos utilizadores deste espaço. Para além da orientação na 

pesquisa de material, a equipa procede ao tratamento do 

fundo documental, ao registo na base de dados  

bibliobase, à organização estatística que permite as 

informações dadas na página 1 deste boletim, à produção 

de materiais variados e à divulgação dos recursos 

existentes.  

 Para além disto, a responsável pelo espaço, 

participa em reuniões  inseridas na RBE .  




