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DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
Celebra-se anualmente no dia 2 de abril. Esta data é celebrada por iniciativa do Conselho 
Internacional sobre Literatura para os Jovens (IBBY), que em Portugal é representada 
pela Associação Portuguesa para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil (APPLIJ). O IBBY 
criou o Dia Internacional do Livro Infantil em 1967, para homenagear o escritor 
dinamarquês Hans Christian Andersen, (autor de algumas das histórias para crianças 
mais lidas em todo o mundo), cujo aniversário do nascimento é assinalado a 2 de abril. 
Todos os anos é divulgada pela IBBY uma mensagem de incentivo à leitura, da autoria 
de um escritor de nacionalidade diferente, que é depois traduzida e divulgada nos 
países que integram o IBBY. O cartaz português é sempre da autoria do ilustrador 
vencedor do Prémio Nacional de Ilustração.

DIA MUNDIAL DA TERRA
A 22 de abril celebra-se a Terra! A data foi criada em 1970, pelo senador norte-america-
no Gaylord Nelson que resolveu realizar um protesto contra a poluição da Terra, depois 
de verificar as consequências do desastre petrolífero de Santa Barbara, na Califórnia, 
ocorrido em 1969. Inspirado pelos protestos dos jovens norte-americanos que con-
testavam a guerra, Gaylord Nelson, desenvolveu esforços para conseguir colocar o tema 
da preservação da Terra na agenda política norte-americana. A população aderiu em 
força à manifestação e mais de 20 milhões de americanos manifestaram-se a favor da 
preservação da terra e do ambiente. Todos os anos, no dia 22 de abril, milhões de 
cidadãos em todo o mundo manifestam o seu compromisso na preservação do ambi-
ente e da sustentabilidade da Terra.

DIA NACIONAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR
   Celebra-se a 23 de abril, data instituída pela UNESCO em 1995. A data foi escolhida 
por ser um dia importante para a literatura mundial - foi a 23 de abril de 1616 que fale-
ceu Miguel de Cervantes e a 23 de abril de 1899 que nasceu Vladimir Nabokov. O dia 23 
de abril é também recordado como o dia em que nasceu e morreu o famoso escritor 
inglês William Shakespeare.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como 
incentivar hábitos de leitura na população. Os livros são um importante meio de trans-
missão de cultura e informação, e elemento fundamental no processo educativo. A data 
serve ainda para chamar a atenção para a importância do livro como bem cultural, 
essencial para o desenvolvimento da literacia e para o desenvolvimento económico.

Sugestões de Leitura
Os Memoráveis, de Lídia Jorge                 

Sinopse: Em 2004, Ana Maria Machado, repórter portuguesa em Washington, é 
convidada a fazer um documentário sobre a Revolução de 1974, considerada pelo 
embaixador americano à época em Lisboa como um raro momento da História. 
Aceitado o trabalho, regressa, contrata dois antigos colegas, e os três jovens visi-
tam e entrevistam vários intervenientes e testemunhas do golpe de Estado, revis-
itando os mitos da Revolução. Um percurso que permite surpreender o efeito da 
passagem do tempo não só sobre esses "heróis", como também sobre a socie-
dade portuguesa, na sua grandeza e nas suas misérias.
Transfiguradas, como se fossem figuras sobreviventes de um tempo já inalca-
nçável, as personagens de Os Memoráveis tentam recriar o que foi a ilusão revo-
lucionária, a desilusão de muitos dos participantes e o árduo caminho para uma 
Democracia.

Neste mês...

Curiosidades
15 de abril de 1912 - O Transtlântico Titanic afunda no oceano Atlântico provocando 1523 mortes.

25 de abril de 1976 - Entrada em vigor da Constituição de 1976 que consagra a Democracia em Portugal.
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- Mês do livro
- Promoção da leitura
- Escola Promotora de Saúde: 
 Métodos Contracetivos/Doenças Sexualmente Transmissíveis”, 
      com a enfermeira Elisabeth Melo

Paralela a esta acção decorre uma outra, pessoal e íntima: a história do pai da protagonista, António Mach-
ado, que retrata em privado o destino que se abate sobre todos os outros. Todos vivem na Democracia, 
uma espécie de lugar de exílio. Mas um dia, todas as misérias serão esquecidas, quando se relatar o tempo 
dos memoráveis.


