
 
 

 
 

 
 

«A BIBLIOTECA DOS MEUS SONHOS É…» 
 

0utubro: Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
 

27- DIA INTERNACIONAL DAS BE 

 

Imagina, por exemplo, que vives num mundo de ficção, onde os livros têm vida. Como 
viverias? 
Escreve um texto pessoal e muito criativo, de forma a que nos sentíssemos tentados a visitar 
a Biblioteca dos teus sonhos. 
 

TEXTO VENCEDOR 
BOOSKSTER era a biblioteca dos meus sonhos. Lá, tudo era diferente. As coisas 

eram mais reais que a própria realidade, eram mais divertidas do que nos 

Parques de Diversões. 

Lá, eu podia sonhar alto, porque a imaginação não tinha limites. 

Gostava de passar os meus dias nesta biblioteca. 

A biblioteca fechava às 16 horas em ponto, mas eu ficava lá até me cansar. Era 

como um sonho, os livros tomavam formas humanas e de animais, podia viajar 

sem sequer sair dali. 

Fiz grandes amigos. 

BOOSKSTER era a mãe de todos os livros, o espírito dela aparecia todos os dias 

assim que o sol nascia, para poder devolvê-los à sua forma original. 

Conheci a Ventura. Ela pertencia ao „Mundo da Aventura‟, mas casou com Roman, 

que pertencia ao „Mundo do Romance‟.  

Eu adorava o filho deles, que era o Romance Aventureiro. Éramos muito amigos. 

Ele levou-me a visitar todos os contos daquele novo mundo, fui visitar todos os 

sítios, desde as Ciências à Psicologia, passei por Química e História, por Romance 

e Drama, todas aquelas terras, todos aqueles lugares mágicos, onde nada era 

impossível. 

Fui ao passado, conheci a nossa História, e neste passado percebi o presente e 

cheguei a um futuro próximo, daqui a 1500 anos. 

Nada era como é. 

Na BOOSKSTER, nenhum dos dicionários tinha as palavras “impossível imaginar” 

nem “impossível sonhar”! 

Sempre que tinha de sair de lá, BOOSKSTER relembrava-me: 

“Lembra-te, os sonhos não têm limites!” 
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