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Visita à Biblioteca Municipal de Coimbra 

No dia 16 de Fevereiro, pelas 10.30 horas, fomos conhecer melhor a Biblioteca 

Municipal de Coimbra.  

A bibliotecária dra. Catarina Miranda estava à nossa espera para nos mostrar os 

diferentes espaços. Começámos a visita pela Sala da Entrada, onde estavam livros de banda 

desenhada e de outros temas, jornais, uma exposição de quadros e um arquivo muito antigo.  

   

       

Estivemos a ver os ficheiros do arquivo e a bibliotecária explicou-nos que cada livro 

tem uma “morada na biblioteca” para facilitar a sua requisição. Explicou-nos também que 

podemos levar os livros para casa, se tivermos um cartão de leitor da Biblioteca, e deu-nos 

uns desdobráveis com essa informação.  
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Passámos à Sala de Leitura, onde se lêem e se consultam os livros, em silêncio para 

respeitar os outros, e vimos algumas pessoas a lerem, sentadas em frente das mesas de 

trabalho. 

  

Descemos, depois, umas escadas e entrámos na Sala da Música e Videoteca que tem 

CD nas prateleiras para se requisitarem. Fomos informados de que até podemos levar um 

filme para ver em casa, durante 7 dias. 
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Visitámos, também, a Sala de Arquivo, que parece um labirinto, onde estão guardados 

os livros da Biblioteca à espera de serem requisitados. Nesta sala, há um “elevador de livros” 

que permite a “deslocação” dos livros para as salas da Biblioteca. 

  

 

Terminámos a nossa visita na Ludoteca que é um espaço lúdico, onde podemos ler, 

jogar e brincar. 

Gostámos muito da visita e prometemos divulgar o que vimos aos nossos colegas de 

turma, e voltar outro dia para trabalharmos na Sala de Leitura ou participarmos em actividades 

de animação.  

Vamos pedir aos nossos pais para preencherem a declaração que nos permite ter um 

cartão de leitor desta Biblioteca. 

Os alunos: Miguel Branco; Jorge Maleiro; Tiago Jesus; Rita Silva; Sofia Simões; Carolina 

Lourenço; Manuel Cavaco; Fábio Pereira; Jussara 


