
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
A PATRONESSE DA  

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Patronesse é o feminino de patrono e designa a 

personalidade que é escolhida para madrinha ou padrinho de 

uma causa. Normalmente é homenageada durante a 

cerimónia de inauguração, neste caso, a nossa BE.  

 

O patrono é alguém que é admirado, pela sua forma de 

pensar e agir, uma inspiração para uma causa. Neste caso é 

com grande satisfação e orgulho que a - BE Isaura Carvalho- 

foi inaugurada apoiando-se nesta personalidade como 

inspiração para o desenvolvimento de toda a sua atividade. 

  

Isaura Carvalho faleceu a 10 de junho de 2017. Licenciada em História, 

foi diretora da Fundação Roça-Mundo, diretora do Instituto Diocesano de 

Formação de São Tomé (IDF), vice-diretora da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe-

CELP, acompanhou as atividades culinárias do chefe João Carlos Silva, na Roça São João 

dos Angolares e do Centro CACAU e uma grande ativista cultural e social.  

 

 

 

 



 

 

No dia 11 de junho, com a inauguração da BE Isaura Carvalho, a Escola Portuguesa 

de São Tomé e Príncipe, encetou mais um voo, disponibilizando aos alunos e à 

comunidade em geral, um espaço de estudo, informação e formação, cultura e lazer, 

de acordo com os parâmetros preconizados pela Rede de Bibliotecas Escolares 

portuguesas. 

 

     

 

A inauguração contou com a presença do Exmo. Senhor Embaixador de Portugal, 

Dr. Luís Gaspar da Silva e da Exma. Sr.ª Embaixatriz, além de outras 

individualidades do panorama cultural e social de São Tomé e Príncipe. 

 

 



 

 

A comunidade escolar participou com grande entusiasmo, tendo sido cantados os 

hinos de Portugal, de São Tomé e Príncipe e da Escola Portuguesa. Assinalando a 

importância do momento, discursaram a Sr. Diretora da EPSTP-CELP, Dr.ª 

Manuela Costeira, o Senhor Embaixador de Portugal e a Presidente da Associação 

de Estudantes. Após o descerrar da placa com o nome do BE, teve lugar ainda, um 

momento musical e a visita ao espaço.  

       

 
 
 


