
Comentários dos alunos participantes no CNL 2014 

 O Concurso Nacional de Leitura tem como principal objetivo o incentivo à leitura nas 

camadas mais jovens. Claro que além deste incentivo, permite a convivência entre os 

participantes das diferentes escolas. Através da leitura abrem-se horizontes, pois 

como dizia Dita Adlerova em A bibliotecária de Auschwitz: “Começar um livro é como 

entrar num comboio para ir para férias". Quanto à minha participação no CNL, fiquei 

satisfeito por ter passado à fase distrital.  

António Santos, 9 º B 

 

 Na minha opinião, participar no Concurso Nacional de Leitura foi uma experiência 

deveras enriquecedora e soberba. Ler os livros “Manhã Submersa” (1.ª fase) e “O 

Retorno” (2.ª fase) alargou os meus horizontes, pude conhecer diferentes perspetivas 

da realidade e formas de vida divergentes. Simultaneamente propiciou-nos contactar 

com alunos de diversas escolas. 

Para além disso, pudemos conhecer a autora de “O Retorno” e o seu testemunho de 

vida: foi uma forma de partilha de conhecimentos e saberes, onde eu pude aprender a 

importância da democracia, nomeadamente as grandes diferenças no período da 

ditadura em Portugal, as repercussões da independência das nossas ex-colónias, 

designadamente Angola e Moçambique, e como foi duro o retorno a um País que 

muitos desconheciam. 

São iniciativas deste género que propiciam a criatividade e ficarão perpetuadas na 

nossa memória. Ler é saber, e saber é poder. 

Joana Pombo 10ºC  

 

 Esta iniciativa é de louvar uma vez que é um incentivo à leitura para os jovens. Num 

país onde os índices de leitura continuam muito baixos é importante este tipo de 

atividades. Na minha opinião a biblioteca de Proença-a-Nova fez um bom trabalho a 

organizar a fase distrital deste concurso. Fomos muito bem recebidos. 

Para uma pessoa que gosta muito de ler, como eu, participar nestas iniciativas é uma 

felicidade mas acima de tudo um orgulho. 

Mariana Coelho, 9º B 

 

 

 

 



 O Concurso Nacional de Leitura é uma ótima iniciativa para promover a leitura, é 

também muito importante darmos valor a estes eventos. Os livros cativam os leitores, 

mas o concurso pode tornar essa relação leitor-livro em algo maior, dando o devido 

reconhecimento aos que leem. 

Acerca do concurso distrital 2014: 

Foi a primeira vez que consegui levar a minha leitura a um plano mais importante 

através do concurso. Foi também uma grande inspiração poder ouvir palavras de 

pessoas com mais experiência neste mundo das letras. Foi, de facto, uma experiência 

inesquecível e, com certeza, a repetir... 

 

Bruno Moreira, 8º A 

 

 A oportunidade de representar a minha escola, na 2ª fase do Concurso Nacional de 

Leitura, foi encarada por mim como uma nova experiência e uma maneira de sair da 

minha zona de conforto.  

Apesar da responsabilidade e da pressão inerentes, o dia 23 de abril foi, para mim, um 

dia bastante divertido, no qual tive a oportunidade de conviver com os alunos das 

escolas do concelho que partilham comigo o gosto pela leitura.  

 

Leonor Carvalho, 10º C 

 

 

 Eu achei que a segunda fase do Concurso Nacional de Leitura foi uma experiência 

muito enriquecedora e interessante. Além disso, o programa das atividades foi muito 

apelativo, especialmente o facto de termos conhecido a autora do livro proposto para 

esta segunda fase – O Retorno. 

 

Maria Luís Patrício, 10º A 


