
 

A Semana da Leitura na nossa Escola  

De forma a celebrar a leitura, vários foram os alunos, encarregados de educação, 

professores e funcionários que foram às salas de aula e, durante breves momentos, 

leram pequenos textos de diversos autores portugueses para os alunos dos cursos 

Diurnos e nocturnos. 

 

 

De megafone na mão e lendo poesia, iniciámos a caminhada rumo ao centro da 

cidade de Barcelos. Na ponte, fez-se uma paragem para a leitura de um poema 

dedicado ao rio Cávado. 

 

Em frente à Câmara Municipal, vereadores e adjuntos participaram na actividade 

com a leitura de poemas. 



 

 

Na rua, encontrámos o Director da Biblioteca Municipal de Barcelos, Dr. Victor 

Pinho, que aderiu com entusiasmo à iniciativa e leu um poema. 

 

 

A nossa Caminhada da Leitura teve também a participação de transeuntes que leram 

poemas. 

 

 

 



 

Já no centro da cidade, no Largo do Porta Nova, junto ao Chafariz, os alunos leram 

poemas. 

 

  

A leitura também marcou presença no 'Pingo Doce'. A habitual azáfama das compras 

foi suavemente interrompida e os clientes, agradavelmente surpreendidos, entre 

frutas e vegetais, ouviram palavras de Cesário Verde e de outros poetas. 



Carlos Teixo na semana da Leitura 

 

O autor "nasceu em Trás-os-Montes, Vila Real, em 1970. Licenciou-se em Línguas e 

Literaturas Modernas, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Professor 

do Ensino Secundário, tem na escrita, desde sempre, um refúgio e uma forma de 

sublimação. Além da obra didáctica "Uma Leitura de O Gato Malhado e a Andorinha 

Sinhá da Porto Editora, é autor de vários contos, publicados em revistas e jornais 

escolares, destacando-se "Voarei ao Cair da Tarde", conto que integrou uma 

instalação artística da exposição colectiva - Fabricarte -, com a qual foi inaugurada, 

ao público, a Fundação José Rodrigues, no Porto, em Junho de 2008" (in 

http://carlosteixo.blogspot.com ) 

 

Os alunos ouviram falar sobre o livro Até à próxima lua, mon amour, de Carlos 

Teixo, e do percurso deste escritor. No final, houve lugar para algumas questões e 

uma sessão de autógrafos. 
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