
Encontro com escritores… 

                           João Aguiar 
 
No dia 8 de Março, para comemorar a Semana da Leitura, tivemos o privilégio de contactar 

com uma figura importante da nossa literatura. Estamos a falar do jornalista e escritor João Aguiar, 

autor de livros de grande sucesso, como A voz dos Deuses e da série juvenil O Bando dos Quatro. 

Foi com prazer que o ouvimos falar durante mais de duas horas da sua vida, do seu percurso de 

jornalista e de escritor, dos seus interesses, das suas opiniões sobre a actualidade… Tudo a partir 

das perguntas que nós lhe colocávamos. 

A sua companhia foi muito agradável, pois é uma pessoa bastante acessível, é bem-

humorado, bom conversador, imaginativo muito culto… e irrequieto. 

A conversa terminou com uma sessão de autógrafos. 

O encontro foi muito benéfico para a nossa cultura geral, visto que ficámos a conhecer 

melhor um escritor bem como o tratamento das suas obras até ao momento de serem publicadas. 

Houve ainda, na biblioteca, uma feira do livro com obras do autor, que podiam ser 

compradas com desconto. Esta prolongar-se-á até ao fim do segundo período. 

Gostaríamos que houvesse outras iniciativas deste género! 

As alunas do 11º K 

 

Esta actividade veio na sequência de todo um trabalho realizado nas aulas de Português, no 

âmbito da leitura recreativa com as turmas do 11.º ano A, B, C e K. Para se prepararem para o 

encontro, os alunos leram obras do autor, pequenos resumos dos seus vários romances, crónicas 

que João Aguiar publica na revista Superinteressante, assim como uma biografia do escritor. 

Assim informados, os alunos puderam colocar as questões que melhor satisfaziam a sua 

curiosidade.  

Para além destas turmas, outros alunos tiveram a possibilidade de participar neste encontro. 

Manuel Seixas 

Aqui ficam alguns comentários de alunas do 11.º K. 

 

Ana Antunes: que grande ideia o escritor ter vindo aqui!  

Daniela Silva: bastante enriquecedor… 

Maria João: vou passar a ler mais 

Ana Paula : Bué da Cool   

Cátia Gonçalves: Este encontro foi interessante. 

Isabel Rodrigues e Andreia Oliveira: Da próxima… não fiques na sala de aula!!!” 

 

 

 
 



 

Fórum de Leitura 

Partilha de leituras 

 

No dia 14 de Fevereiro, decorreu na Biblioteca da nossa escola um Fórum de 

Leitura, promovido pelo Departamento de Língua Portuguesa e orientado pelo formador 

António Vilas-Boas. Nesta actividade, mais de 30 alunos e professores partilharam 

experiências de leitura, conversando sobre os livros que mais os marcaram. Ficou a 

vontade de repetir e, claro, de experimentar novas leituras…  

Rosário Seixas 

 

 

Eis o testemunho de uma aluna participante. 

“Estar num lugar onde há um encontro, descoberta, revivência de histórias é estar 

num mundo de sonhos, onde, naquele momento, o que importa é ouvir, aprender e 

descobrir. 

Foi nesse mesmo momento e nesse mesmo lugar que todos os que lá estiveram 

ouviram, aprenderam e descobriram o prazer das palavras que cada um de nós apreendeu 

na leitura de fantásticas histórias. 

Um momento de sonho, num mundo de sonho…” 

Dalila Fernandes, nº 7 – 11º F 

 

 


