AEMTG conquista o 3º lugar no Concurso Nacional de Leitura (fase
distrital)
PARABÉNS ao nosso aluno Gabriel Marques!
No passado dia 18 de maio, celebrou-se, mais uma vez, uma “Festa de Leitura”, com a participação
dos jovens leitores apurados para a fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura.
O nosso aluno Gabriel Marques, da turma J, do 10º ano, trouxe consigo um honroso terceiro prémio,
após ter ultrapassado as duas anteriores fases de apuramento.
Este concurso é promovido pelo Plano Nacional de Leitura, em parceria com a Direção Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas e com a Rede de Bibliotecas Escolares, em articulação com a RTP.
Nesta iniciativa participaram alunos de todos os níveis de ensino dos 16 concelhos do Algarve. A
serrana vila de Monchique foi o palco deste evento.
Ao longo do dia, os participantes tiveram a oportunidade de demonstrar as suas competências a
vários níveis: conhecimento das obras e dos autores, riqueza vocabular, compreensão, capacidade de
análise, capacidade de argumentação, e leitura expressiva de poemas selecionados.
No final, foram apurados três vencedores por cada nível de ensino (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e ensino
secundário). Os que obtiveram o primeiro lugar representarão a Comunidade Intermunicipal do Algarve
na final do Concurso Nacional de Leitura cujo objetivo primordial é estimular hábitos de leitura e pôr à
prova competências de expressão escrita e oral.
O evento contou com vários momentos culturais, destacando –se a participação da Coordenadora da
Biblioteca Escolar Manuel Teixeira Gomes - Helena Tapadinhas - que maravilhou a assembleia,
narrando, com a sua peculiar expressividade, o poema Jaguadarte – numa tradução de Lewis Caroll por
Augusto de Campos.
O professor do Agrupamento – Eduardo Viegas – brindou a assistência com belos poemas musicados
de célebres autores portugueses, e apoiou tecnicamente os participantes.
E este foi mais um prémio a juntar a muitos outros que honram a nossa escola, o que atesta o grande
mérito e capacidade de iniciativa dos nossos alunos.

O Gabriel assistido pelo professor Eduardo Viegas.

Momento de poesia: leitura expressiva.

Os vencedores do Ensino Secundário.

O Gabriel acompanhado pela professora Bibliotecária - Helena Tapadinhas – e pela professora Antonieta Marques
que acompanhou o aluno na análise da obra O Mandarim de Eça de Queirós.

A professora Bibliotecária - Helena Tapadinhas – no momento de narrar o poema Jaguadartte – numa tradução de
Lewis Caroll por Augusto de Campos.
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