
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CORRELHÃ VOLTA A BRILHAR NA 

FASE DISTRITAL DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

 
 

Pelo segundo ano consecutivo, um dos dois representantes do distrito de Viana do 

Castelo na final nacional do Concurso Nacional de Leitura é aluno do Agrupamento de 

Escolas da Correlhã, Ponte de Lima. Desta vez, cabe ao Alexandre Pedro e Silva, do 

8ºA, representar o distrito, e a escola, no grupo do 3º Ciclo, na final a realizar no 

próximo mês de Maio, em Lisboa. 

Bruno Manuel Gomes Pinto, da Escola Básica de Távora, Arcos de Valdevez foi o 

segundo classificado e Daniela Caldas Pacheco, da Escola Básica Dr. Pedro Barbosa, 

Viana do Castelo, a suplente. 

A seleção dos representantes do distrito de Viana realizou-se no dia 7de Abril, 

quando os cerca de 100 concorrentes, selecionados pelas escolas participantes ao longo 

do primeiro período, se apresentaram na Casa das Artes/Biblioteca Municipal Tomaz 

Figueiredo de Arcos de Valdevez, que este ano se encarregou da organização da fase 

distrital, para prestarem provas escritas e orais sobre as duas obras lidas. Para além dos 

três alunos já mencionados, foram apurados os representantes do Ensino Secundário. 

Desta feita coube à Inês Monteiro Araújo, da Escola Básica e Secundária Diogo 

Bernardes, Ponte de Lima, à Filipa Marília Ramos, da Escola Básica e Secundária Arga 

e Lima, Lanheses e à Beatriz Aguiar da Cunha da Escola Secundária de Monção, 

representarem este ciclo de ensino. 

As provas do 3º Ciclo incidiram sobre as obras “Cão Como Nós”, de Manuel Alegre, 

e “Inês de Portugal”, de João de Aguiar. Quanto ao Secundário as obras a concurso 

foram “O bom Inverno” de João Tordo e “A solidão dos números primos” de Paolo 

Giordano. 

Os concorrentes iniciaram a eliminatória com provas escritas, divididas por ciclos de 

ensino. Posteriormente, foram selecionados 10 concorrentes, de cada nível de ensino, 

para as provas orais. 

Com as claques a aplaudirem, decorreu uma série de perguntas até serem 

selecionados os 5 semifinalistas. A estes semifinalistas foi distribuído um excerto de 

uma das obras a concurso e, perante uma plateia animada, foi feita a sua leitura 

expressiva em voz alta. O júri, composto pela professora e escritora arcuense, Albertina 

Fernandes; pela Bibliotecária da Biblioteca Municipal local, Catarina Viana, e pela 

docente de Português, Margarida Figueiredo, pontuou e escolheu os representantes para 

a final nacional.  


