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ANADIA APURA FINALISTAS PARA CONCURSO DE LEITURA 

Jovens vão representar o concelho na fase intermunicipal 
 

 

O Cineteatro Anadia acolheu, no passado dia 22 de fevereiro, a fase municipal do Concurso 

Intermunicipal de Leitura (CIL), que apurou os quatro alunos que irão representar Anadia na grande 

final do certame. 

Este concurso, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), 

pretende fomentar o prazer de ler e o desenvolvimento de competências dos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB) ao Ensino Secundário dos onze concelhos da comunidade. Em Anadia, contou com 

a participação de representantes de todos os estabelecimentos de ensino, tendo sido apurados, na 

primeira fase, os 23 finalistas que disputaram agora esta fase municipal. Neste segundo momento do 

CIL, os participantes prestaram provas de leitura e de compreensão sobre as obras selecionadas para os 

quatro ciclos de ensino: “O caracol que descobriu a importância da lentidão”, de Luís Sepúlveda (1.º CEB), 

“Ciganos”, de Sophia de Mello Breyner Andresen (2.º CEB), “Cidades de papel”, de John Green (3.º CEB 

e QUALIFICA), e “O pintor debaixo do lava-loiças”, de Afonso Cruz (Secundário).  

Foram, assim, escolhidos para representar Anadia na final do CIL, os alunos Laura Rodrigues 

Fraga dos Santos, Sara Alexandra Matos Gonçalves, Constança Rodrigues Fraga dos Santos (Colégio 

Nossa Senhora da Assunção - CNSA), e Maria José Trindade Figueiredo Torres (Escola Básica e 

Secundária de Anadia - EBSA), do 1.º, 2.º, 3.º CEB e Ensino Secundário, respetivamente. Os suplentes 

serão, no 1.º CEB, Laura Amado Gomes (Centro Escolar de Arcos), no 2.º CEB, Francisco José 

Cardoso da Cruz (Escola Básica de Vilarinho do Bairro), no 3.º CEB, Inês Miguel Baptista Duarte 

(CNSA) e, no Ensino Secundário, Raquel Neves Seiça (EBSA). Na categoria Qualifica, Diogo Oliveira 

Nolasco e Lídia Martins conquistaram o 1.º e o 2.º lugares, respetivamente. 

O júri desta segunda fase do CIL foi composto por Elisa Sá Costa, escritora infantojuvenil da 

região de Aveiro, a coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Isabel Nina, e a 

bibliotecária municipal de Águeda, Helena Marques. 

Neste evento, organizado pela Câmara Municipal de Anadia, e apresentado por Sílvia Fernandes 

e Albano Jorge, participaram ainda alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia, do CNSA, dos 
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Salesianos de Mogofores, e da Escola Profissional de Anadia, que brindaram a plateia com diversos 

momentos de música, canto, dança e representação.   

Promover o prazer de ler e estimular, nos cidadãos, o desenvolvimento de competências no 

âmbito da leitura, durante o seu percurso escolar, é o lema desta iniciativa e um compromisso social ao 

qual o Município de Anadia se vinculou e cuja expressão mais visível é a Rede de Bibliotecas de Anadia.  

Para Jennifer Pereira, vereadora da Câmara de Anadia, as bibliotecas do concelho “têm feito um 

trabalho notável”, confirmado pelos diversos indicadores de utilização. Considerou ainda que “a presença 

de jovens nas bibliotecas, designadamente na municipal, é absolutamente extraordinária”, frisando que “isto 

acontece porque, para além de um espaço seguro, a biblioteca é também uma casa que possibilita aprender a 

conhecer o desconhecido, que amplia o nosso conhecimento, que nos permite sermos mais conscientes de nós, 

da nossa comunidade e, por inerência, do mundo. O livro e da leitura são lugares de partida, rumo ao 

desconhecido, que nunca sabemos aonde nos vai levar, nem de que forma nos irá mudar. O mundo é 

seguramente mais largo e luminoso graças às bibliotecas e à educação”. 

A final do CIL, que juntará os representantes dos 11 municípios da CIRA, está agendada para o 

próximo dia 4 de maio, no Centro de Congressos de Aveiro.   
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