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CONCURSO DE POESIA 2016 - RESULTADO 
 
 
1º Escalão 
 
 
1º lugar  
Francisca Melo Barraca 
EB1 Ribeira de Frades – 3º ano 
AE Coimbra Oeste 
 
 
2º lugar  
Adriana Prieta Moisés de Aragão 
EB1 Loreto – 4º ano – turma 2 
AE Rainha Santa Isabel 
 
 
3º lugar 
Maria Carolina Filipe 
EB de Solum Sul – 3º B 
AE Eugénio de Castro 
 
 
2º Escalão 
 
 
1º lugar 
Lara Silva 
EB 2,3 Inês de Castro – 5ºC – nº9 
AE Coimbra Oeste 
 
2º lugar 
Ana Matilde António Veríssimo 
EB Rainha Santa Isabel - 6ºA – nº 4 
AE Rainha Santa Isabel 
 
3º lugar 
Paula Matos 
EB 2,3 Martim de Freitas – 6ºF – nº 16 
AE Martim de Freitas 
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3º Escalão 
 
 
1º lugar 
Afonso Silva 
9ºC – nº 1 
ES Infanta D. Maria 
 
2º lugar 
Margarida Rodrigues 
EB Rainha Santa Isabel - 8ºB – nº 18 
AE Rainha Santa Isabel 
 
3º lugar 
Mariana Pessoa 
EB 2,3 Inês de Castro – 7ºC – nº14 
AE Coimbra Oeste 
 
 
4º Escalão 
 
 
1º lugar 
Joana Sampaio 
10º 3 A – nº16 
ES Avelar Brotero 
 
2º lugar 
Ana Maria de Lemos Monteiro Marques 
12º B 
EBS Quinta das Flores 
 
3º lugar 
Mariana Rodrigues 
12º 4 – nº25 
ES José Falcão 
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1º Escalão 
 

1º lugar 
 
 

 
 

Um jardim…um banco…um livro  
 
 
Uma vez dois meninos 
Num banco de jardim, sentados 
Cada qual com o seu livro 
Faziam leituras, emocionados. 
 
Um, da cor do chocolate 
Outro, da cor da baunilha  
Murmuravam breves palavras  
Removidas de uma cartilha. 
 
E num gesto de emoção 
Permutaram os livros 
Que ambos tinham na mão. 
 
Cruzaram entre si 
Olhares envergonhados 
Sorrisos discretos 
 Sonhos secretos 
Partilharam memórias 
Através das histórias. 
 
E todos os dias 
No banco do jardim, sentados 
Unidos por Elos de Leitura  
Viveram nova aventura 
 Criaram laços apertados. 
 
 
 
 
                                                                                                                Francisca Melo Barraca 

                                        EB1 Ribeira de Frades – 3º ano 
                                                                                     Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 
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2º lugar  
 
 

 
 
Com os livros posso 

ler histórias,  

conhecer dragões e fadas, 

reis, rainhas 

e princesas encantadas… 

Com os livros vou 

até à China 

ou até ao Japão 

só a ler um livro 

sem sair do cadeirão! 

Com o livro posso 

viajar na imaginação. 

Andar de barco e canoa 

ou fugir dum tubarão. 

Com um livro posso 

viajar pelo mundo inteiro, 

ser princesa, rainha ou fada 

ou ser um bom cozinheiro. 

 

 

 

                 Adriana Prieta Moisés de Aragão 
                  EB1de Loreto - 4º ano turma 2 
                             AE Rainha Santa Isabel 
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3º lugar 
 

Para a leitura não se perder 
 
Para a leitura não se perder 
Quando crescer, já sei o que vou ser 
Se um escritor mal escrever,  
um médico de livros terá de haver! 
 
 
E se uma criança não souber ler,  
e um ilustrador não souber desenhar,  
um médico de livros ter-se-á de arranjar! 
 
 
Há livros que os meninos vão estragar… 
Só um médico de livros nos poderá socorrer,  
E, assim, aqueles livros ajudar! 
 
 
Para a leitura não se perder, 
Quando crescer, já sei o que vou ser! 
 
 
Se houver um desenho por pintar, 
alguém o deverá decorar… 
Num médico de livros haveremos de confiar! 
 
 
E se um livro as suas folhas deixar cair, 
Contrata-se um bom detetive… 
Para um médico de livros descobrir! 
 
 
Para a leitura não se perder, 
Quando crescer, já sei o que vou ser! 
 
 

 
Maria Carolina Filipe 
3º B  
Escola Básica de Solum Sul 
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2º Escalão 
 

1º lugar  
 
 

O mundo  e  os livros 
 

 
A maldade e o ódio ocupam tanto tempo 

Na vida de tanta, tanta gente 

Que se esquece de ser feliz. 

Imaginem, se parássemos para abrir livros… 

De certeza, seríamos mais unidos. 

 

A guerra e a tristeza ocupam tanto tempo 

Na vida de tanta, tanta gente 

Com os corações despedaçados e perdidos. 

Imaginem, se parássemos para ler livros… 

De certeza, seríamos mais felizes. 

 

Com um livro nas nossas mãos 

Podíamos tentar viver melhor. 

Imaginem, se o mundo assim fosse… 

Eu sei, é difícil imaginar… 

Mas será que não podemos tentar?! 

  
 
 

          Lara Silva 
                                                                     EB 2,3 Inês de Castro 5ºC - nº9 
                                                                     AE Coimbra Oeste 
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2º lugar 
 

Elos de leitura 
 

 
Ler, escrever, imaginar 

É arte de bem pensar! 

Pensar em preposições, 

Advérbios e conjugações! 

Conjugações verbais 

Fazem-nos pensar mais! 

Mais nomes e adjetivos 

Criam textos criativos! 

Criativos como o pintor 

Que aos quadros dá cor! 

Cor para ilustrações 

Que traduzem emoções! 

Emoções como maresia 

Perfumam elos de magia! 

Magia de todas as cores 

Elos de leitura, amores! 

 
 
 
 
 

Ana Matilde António Veríssimo 

                                                                              EB Rainha Santa Isabel - 6ºA, nº4 

    AE Rainha Santa Isabel 

 

 

 

 

 



       

9 Rede Concelhia de Bibliotecas de Coimbra 
                         Concurso de Poesia 2016 “Há Poesia na Escola”                                                               

 

3º lugar 

O Livro fechado 
 
 

Era uma vez um livro fechado, 

Tristemente fechado. 

Nunca ninguém o abrira, 

Nem sequer para ler a primeira página. 

 

Quem o comprara 

Trouxera-o para casa, 

Enfiara-o numa prateleira 

Ao lado de muitos outros. 

 

Ali estava, ali ficou. 

Um dia, mais não podendo, suspirou… 

Mas não chegou ao fim o suspiro, 

Duas mãos o acariciaram 

No aperto da prateleira. 

 

Na ternura e na urgência   

das mãozinhas de uma menina  

o livro fechado se abriu  

e sorriu!  

 

 

                                                                                 Paula Matos 
                               6ºF - nº 16 
                               Escola EB 2, 3 Martim de Freitas 

                                              
                                      
 
 



       

10 Rede Concelhia de Bibliotecas de Coimbra 
                         Concurso de Poesia 2016 “Há Poesia na Escola”                                                               

 

3º Escalão 
 
 

1º lugar 
 
 

Menino 
 
É lindo o mar, imenso o azul do mar 

Tem tanta luz, é tão grande o céu,  

imenso o azul do céu no mar. 

O mar é fúria, é calma, é guerra, é paz 

O mar é dor, é festa, é dança… 

Espalha-se na areia e brinca, 

Num vai e vem de algas, conchas, búzios… 

E canta, o mar…  

O mar tem em si todos os caminhos do mundo 

O mar une terras e homens, 

É nele que navegam todos os homens e os seus sonhos. 

 

Naquele dia, o mar não trouxe búzios, nem conchas, nem algas. 

Foi um menino que ele deixou, abandonado, na areia da praia. 

E nesse dia, o mar chorou. 

 

                                              (A um menino sírio morto numa praia da Turquia) 

 

 

Afonso Silva    

9ºC – nº1 

ES Infanta D. Maria 
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2º lugar 
 

Imaginação 
 
 
No voo da imaginação 

Cruzam-se aventuras 

Que se enredam de tal forma 

Possibilitando inúmeras leituras. 

 

 

Imaginação sem limites 

Liberdade sem fronteiras 

Palavras que lhe dão vida 

Num misto de brincadeira! 

 

 

E a imaginação continua… 

Num rodopiar sempre intenso 

Abrindo portas ao mundo 

Construindo um elo imenso! 

 

 
 
 

Margarida Rodrigues 

EB Rainha Santa Isabel, 8ºB Nº18 

AE Rainha Santa Isabel 
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3º lugar 

 

ELOS DE LEITURA 
 
 
Ler é ousar tudo o que não sou 

Viajar mundos sem fim. 

Conhecer o que nunca vi. 

 

Ler é correr numa estrada sem fim 

É escalar altas montanhas na ventania 

Conhecer o calor da alegria. 

 

É amar e odiar 

Viver aventuras desmedidas. 

É colorir um dia triste. 

 

Ler é ser o que quisermos 

Ler é viver. 

 
 

 
 
 
 

Mariana Pessoa_ 

EB 2,3 Inês de Castro - 7.º C_n.º 14 

AE Coimbra Oeste 
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4º Escalão 
 

1º lugar 
 

Ler é a vida 
 

Ninguém nasce 
ensinado. 
Mas toda a gente 
nasce a saber ler. 
 
Um bebé lê 
o sorriso 
da sua mãe, 
quando ela o tem 
em seus braços. 
 
Uma criança 
lê a sua infância  
e o mundo em seu redor 
enquanto cresce. 
 
Um adolescente lê 
o olhar apaixonado da sua amada . 
 
Um adulto lê 
a frustração 
da vida. 
 
E um velho relê 
a sua memória 
antes de partir. 
 
Ler é viver, 
ler é ver, 
ler é aprender.      
          

Joana Sampaio 
         10º3ª - nº16 

ES Avelar Brotero 
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2º lugar 
 

Entrelinhas 
 

Cada pessoa que passa 

É uma história 

Por contar. 

 

Como páginas perdidas 

Embaladas pelo vento,  

Vagueamos pelas ruas 

Gastando as nossas palavras. 

 

E assim se vão esquecendo, 

Por entre pegadas de tinta,  

Os caminhos que levam 

Às bibliotecas do mundo. 

 

Há, no folhear de um livro, 

Dois olhares que se encontram 

E que, no silêncio, ensinam: 

 

É preciso procurar!  

Olhar nos olhos dos outros  

E ver 

As histórias que se escondem 

Nas palavras por dizer. 

 
 

Ana Maria de Lemos Monteiro Marques        
12ºB 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
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3º lugar  
 

E agora, já sentes o mar? 

Sigo as ondas do mar sereno como se do teu passo se tratasse. 

Vou caminhando pela areia e para trás deixo a marca da minha passagem. 

Olho-te de longe, com vontade de te querer. 

Páro. Olho em redor. 

Só as minhas marcas são visíveis. 

É o sinal de que precisava para me lembrar de mim, 

porque eu existo. 

Eu existo. Tu já não. 

O mar continua sereno. Eu recuei. 

Foi ali que vi com olhos de ver. Olhei-o de frente. Eu estava ali. 

Eu ali fiquei. 

Já não era o teu passo que eu seguia, 

Era o ondular sereno. 

Apaziguei as mágoas e ali fiquei. 

Os meus passos, as ondas do mar. 

E acordei. Um acordar verdadeiro. 

Bom dia! Tudo estava finalmente bem. 

 

        Mariana Rodrigues 
12º 4 , nº25 
ES José Falcão 


