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Informação sobre a BE da ESJD: 

 

A Biblioteca da Escola Secundária João de Deus em Faro está localizada no rés-do-chão com fácil 

acesso à comunidade em geral, ocupando a zona central do edifício com acesso a dois jardins 

interiores. Esta é constituída por diversos espaços, com diferentes funcionalidades: uma área de 

multimédia e Internet, um espaço memórias, 3 zonas de leitura informal, uma zona para exposições 

e uma área de consulta. Possui ainda uma sala de utilização polivalente e uma sala-arquivo onde se 

encontra todo o espólio do Reitor Teixeira Guedes. A equipa que possibilita a dinamização de várias 

actividades é apoiada por duas funcionárias que têm desenvolvido um trabalho exemplar no sentido 

de disponibilizar todo o apoio aos seus utilizadores, sejam eles professores ou alunos.  

A biblioteca escolar tem, no seu acervo, um conjunto de documentos monográficos que requerem 

um cuidado especial e a sua consulta é realizada de forma condicionada, principalmente o fundo do 

Reitor Teixeira Guedes. Este fundo é constituído por obras dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX com 

cerca de 5000 títulos. Outras obras com características semelhantes completam este acervo 

bibliográfico, num total de 21.000 exemplares. Este acervo torna esta biblioteca escolar diferente 

das criadas no âmbito do programa da Rede de Bibliotecas Escolares pelo elevado fundo 

documental que possui perfazendo um total de cerca de 30.000 livros/periódicos/multimédia. Por 

possuir um grande espólio de obras raras muitas vezes é também utilizada por pessoas externas à 

escola inclusive provenientes da Universidade do Algarve. 

 A biblioteca da ESJD é o foco central na dinamização e promoção de actividades e projectos da 

Escola. A equipa da biblioteca preocupa-se em difundir a informação para a restante comunidade 

escolar, desta forma a biblioteca entra nas salas de aula, ou a sala de aula vai à biblioteca; apoia 

professores e alunos nas suas actividades pedagógicas; entra nos espaços de lazer dos alunos e 

envolve a comunidade escolar em actividades criativas e culturais. Esta equipa preocupa-se em 

divulgar este importante acervo à comunidade escolar, quer em forma de palestras (preservação e 

valorização de obras antigas), quer em expositores mostrando os livros mais importantes deste 

acervo ou ainda divulgando no jornal escolar e blog da biblioteca. 

 

 
  
 


