
 
                       

                

                       Concurso Nacional de Leitura – 2016/2017 – 11ª edição 

                      Fase Regional – CIM REGIÃO DE COIMBRA 

Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

 

Âmbito 

O presente regulamento estabelece as regras gerais da 2ª fase, da 11ª edição Concurso Nacional de 

Leitura 2016/2017 - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que terá lugar em Oliveira do 

Hospital, na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura César de Oliveira, no dia 27 de abril de 2017, pelas 11 

horas. 

Participam nesta prova os alunos do 3º ciclo e do Secundário, que passaram à segunda fase do 

Concurso e que frequentam as escolas concorrentes da CIM Região de Coimbra. 

 

Artigo 1º 

Entidade promotora 

A entidade promotora deste concurso é a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital através da 

Biblioteca Municipal, que a convite da Direção Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas, vai organizar a 2ª 

Fase do Concurso Nacional de Leitura 2016/2017 (fase regional).  

 

Artigo 2º 

Objetivos 

No âmbito do Concurso Nacional de Leitura, a fase regional pretende promover o gosto pela leitura e 

estimular o treino de competências de expressão escrita e oral, a partir das obras literárias propostas a 

alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

 

Artigo 3º 

Condições gerais de participação 

A fase regional do Concurso Nacional de Leitura está aberta a todos os alunos do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário, apurados na 1ª fase nas escolas das redes pública e privada da CIM das 

Beiras e Serra da Estrela e inscritos no Sistema de Informação do Plano Nacional de Leitura, em 

formulário próprio (SIPNL). 

 

 

 

 

 



 
                       

                

Artigo 4º 

Obras a concurso 

 

As obras seleccionadas são: 

 

a) 3º Ciclo do Ensino Básico: 

Vamos comprar um poeta, Afonso Cruz 

A pérola, John Steinbeck 

 

b) Ensino Secundário: 

A sombra do vento, Carlos Ruiz Zafón 

Morreste-me, José Luís Peixoto 

 

Artigo 5º 

Apuramento dos finalistas 

 

A 2ª fase do Concurso Nacional de Leitura da CIM da Região de Coimbra é constituída por duas 

etapas e os procedimentos serão os mesmos para as duas categorias: 

 

1ª – Prova Escrita 

a. Será realizada em simultâneo pelas duas categorias onde apenas será permitida a 

permanência dos concorrentes previamente identificados e dos membros da organização 

destacados para esse efeito; 

b. Terá início às 12H00 e terá a duração máxima de 45 minutos; 

c. Será constituída por questões de resposta de escolha múltipla e por uma pergunta 

argumentativa sobre o conteúdo dos livros seleccionados;  

d. Após a conclusão da prova, os concorrentes deverão entregá-la aos membros da 

organização do concurso presentes na sala, por ordem de finalização;  

e. A prova tem carácter eliminatório; 

f. Em caso de empate, o júri terá em consideração o tempo de realização da prova e a pergunta 

argumentativa sobre o conteúdo dos livros seleccionados;  

g. Apurar-se-ão para a etapa seguinte os cinco melhor classificados em cada categoria, 3º ciclo 

e secundário. 

 

2ª - Prova Oral 

a. Os concorrentes do Secundário serão os primeiros a realizar a Prova Oral, seguindo-se-lhes 

os do 3º Ciclo; 

b. A prova oral será constituída por dois formatos de avaliação para os dois ciclos de ensino:  



 
                       

                

. Prova de leitura expressiva/declamação e Prova de argumentação 

 

c. A sequência da participação dos concorrentes, dentro de cada categoria, será feita por 

ordem alfabética do primeiro nome.  

d. A escala de avaliação para cada uma das provas será feita de 1 (um) a 5 (cinco) valores, a 

que corresponde:  

  1 ponto - Insuficiente; 

  2 pontos - Suficiente;  

  3 pontos -  Bom;  

  4 pontos - Muito Bom;  

  5 pontos - Excelente. 

Prova de leitura expressiva/declamação 

e. Serão apresentados pelo entrevistador/animador da prova cinco envelopes diferentes que 

conterão, cada um, um poema.  

f. Cada concorrente selecionará, aleatoriamente, um envelope e procederá à leitura expressiva 

do poema aí contido, no palco, em voz alta, tendo a liberdade de o ler com recurso ao papel, ou dizê-lo 

sem suporte (memorizado), não havendo penalização na avaliação qualquer que seja a sua escolha.  

g. A lista dos 10 (dez) poemas selecionados pela organização para esta categoria, será do 

conhecimento prévio dos alunos e professores, pois constam no anexo 1  e 2 deste regulamento.  

h. Cada membro do Júri atribuirá uma classificação de 1 (um) a 5 (cinco) pontos à prestação de 

cada concorrente, tendo em conta os seguintes critérios: Audibilidade; Expressividade; Pontuação; 

Postura corporal. 

 

Prova de argumentação 

i. Cada concorrente responderá oralmente e de forma crítica a uma questão que lhe será 

colocada pelo Júri. 

j. A questão colocada poderá versar sobre uma das obras propostas para leitura neste concurso 

ou sobre qualquer outra temática que se considere pertinente no âmbito das leituras realizadas.  

O limite máximo de resposta é de 3 (três) minutos. 

l. Cada membro do Júri atribuirá uma classificação de 1 (um) a 5 (cinco) pontos à prestação de 

cada concorrente, tendo em conta os seguintes critérios: estruturação e encadeamento lógico de ideias; 

originalidade dos argumentos; correção linguística; postura corporal.  

 

 



 
                       

                

Artigo 6º  

Ordenação Final 

 

1. A classificação final de cada concorrente resulta do conjunto das provas prestadas. 

2. No caso de, eventualmente, se manter uma situação de empate, será colocada aos 

concorrentes nesta situação uma segunda questão de natureza argumentativa, idêntica à da enunciada 

no ponto j. 

. 

                                                            Artigo 7º 

Concorrentes Apurados 

a. Será apurado para a Fase Final do Concurso Nacional de Leitura o concorrente mais 

pontuado em cada categoria; 

b. Serão apurados dois suplentes por cada categoria (2º e 3º classificados). 

 

Artigo 8º 

Júri 

1. O júri é constituído por três elementos e tem a seguinte composição: 

  Presidente – Graça Silva (Vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Oliveira 

do Hospital); 

2.  Vogais – a designar oportunamente  

3. O júri é soberano e das suas decisões não cabe recurso; 

4. Os casos omissos nas presentes normas serão resolvidos pelos elementos do júri. 

 

Artigo 9º 

Prémios 

1- Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados em cada categoria; 3º Ciclo e 

Secundário; 

 

2- Todos os alunos e escolas concorrentes terão direito a um Certificado de participação.  

 

   

Oliveira do Hospital, 5 de abril de 2017 

 

 



 
                       

                

 

Anexo I 

Poemas seleccionados para a prova oral do 3ºCEB 

 

Aos homens constipados  

Pachos na testa, terço na mão, 

Uma botija, chá de limão, 

Zaragatoas, vinho com mel, 

Três aspirinas, creme na pele 

Grito de medo, chamo a mulher. 

Ai Lurdes que vou morrer. 

Mede-me a febre, olha-me a goela, 

Cala os miúdos, fecha a janela, 

Não quero canja, nem a salada, 

Ai Lurdes, Lurdes, não vales nada. 

Se tu sonhasses como me sinto, 

Já vejo a morte nunca te minto, 

Já vejo o inferno, chamas, diabos, 

Anjos estranhos, cornos e rabos, 

Vejo demónios nas suas danças 

Tigres sem listras, bodes sem tranças 

Choros de coruja, risos de grilo 

Ai Lurdes, Lurdes fica comigo 

Não é o pingo de uma torneira, 

Põe-me a Santinha à cabeceira, 

Compõe-me a colcha, 

Fala ao prior, 

Pousa o Jesus no cobertor. 

Chama o Doutor, passa a chamada, 



 
                       

                

Ai Lurdes, Lurdes nem dás por nada. 

Faz-me tisana e pão de ló, 

Não te levantes que fico só, 

Aqui sozinho a apodrecer, 

Ai Lurdes, Lurdes que vou morrer. 

Poema de António Lobo Antunes, In 'Sátira aos Homens quando estão com Gripe' 

 

Impressão digital 

Os meus olhos são uns olhos. 

E é com esses olhos uns 

que eu vejo no mundo escolhos 

onde outros, com outros olhos, 

não vêem escolhos nenhuns. 

 

Quem diz escolhos diz flores. 

De tudo o mesmo se diz. 

Onde uns vêem luto e dores 

uns outros descobrem cores 

do mais formoso matiz. 

 

Nas ruas ou nas estradas 

onde passa tanta gente, 

uns vêem pedras pisadas, 

mas outros, gnomos e fadas 

num halo resplandecente. 

 

Inútil seguir vizinhos, 

querer ser depois ou ser antes. 

Cada um é seus caminhos. 

Onde Sancho vê moinhos 



 
                       

                

D. Quixote vê gigantes. 

 

Vê moinhos? São moinhos. 

Vê gigantes? São gigantes. 

António Gedeão 

 

Lágrima de preta 

 

Encontrei uma preta 

que estava a chorar, 

pedi-lhe uma lágrima 

para a analisar. 

 

Recolhi a lágrima 

com todo o cuidado 

num tubo de ensaio 

bem esterilizado. 

 

Olhei-a de um lado, 

do outro e de frente: 

tinha um ar de gota 

muito transparente. 

 

Mandei vir os ácidos, 

as bases e os sais, 

as drogas usadas 

em casos que tais. 

 

Ensaiei a frio, 

experimentei ao lume, 



 
                       

                

de todas as vezes 

deu-me o que é costume: 

 

nem sinais de negro, 

nem vestígios de ódio. 

Água (quase tudo) 

e cloreto de sódio. 

António Gedeão 

 

Boas noites 

Estava uma lavadeira 

A lavar n’uma ribeira, 

Quando chega um caçador: 

– Boas tardes, lavadeira! 

“Boas tardes, caçador! 

– Sumiu-se-me a perdigueira 

Ali n’aquela ladeira; 

Não me fazeis o favor 

De me dizer se a brejeira 

Passou aqui a ribeira? 

 

“Olhe que d’essa maneira 

Até um dia, senhor, 

Perdereis a caçadeira, 

Que ainda é perda maior. 

 

– Que me importa, lavadeira! 

Aqui na minha algibeira 

Trago dobrado valor... 

Assim eu fora senhor 



 
                       

                

De levar a vida inteira 

Só a ver o meu amor 

Lavar roupa na ribeira!... 

 
“Talvez que fosse melhor... 

Ver coser a costureira! 

Vir de ladeira em ladeira 

Apanhar esta canseira, 

E tudo só por amor 

De ver uma lavadeira 

Lavar roupa na ribeira... 

É escusado, senhor! 

 
– Boas noites... lavadeira! 
 
“Boas noites, caçador!...                                                      
 
João de Deus In Campo de Flores 
 
 
 

O Dinheiro 

O dinheiro é tão bonito,  

Tão bonito, o maganão!  

Tem tanta graça, o maldito,  

Tem tanto chiste, o ladrão!  

O falar, fala de um modo...  

Todo ele, aquele todo...  

E elas acham-no tão guapo!  

Velhinha ou moça que veja,  

Por mais esquiva que seja,  

                            Tlim!  

                            Papo.  

 



 
                       

                

E a cegueira da justiça  

Como ele a tira num ai!  

Sem lhe tocar com a pinça;  

E só dizer-lhe: «Aí vai...»  

Operação melindrosa,  

Que não é lá qualquer coisa;  

Catarata, tome conta!  

Pois não faz mais do que isto,  

Diz-me um juiz que o tem visto:  

                            Tlim!  

                            Pronta.  

 

Nessas espécies de exames  

Que a gente faz em rapaz,  

São milagres aos enxames  

O que aquele demo faz!  

Sem saber nem patavina  

De gramática latina,  

Quer-se um rapaz dali fora?  

Vai ele com tais falinhas,  

Tais gaifonas, tais coisinhas...  

                            Tlim!  

                            Ora...  

 

Aquela fisionomia  

É lábia que o demo tem!  

Mas numa secretaria  

Aí é que é vê-lo bem!  

Quando ele de grande gala,  

Entra o ministro na sala,  



 
                       

                

Aproveita a ocasião:  

«Conhece este amigo antigo?»  

— Oh, meu tão antigo amigo!  

                            (Tlim!)  

                            Pois não!  

João de Deus, in 'Campo de Flores' 

 



 
                       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Poemas seleccionados para a Prova Oral  

do Ensino Secundário 

 



 
                       

                

DIA DE ANOS  

 

Com que então caiu na asneira 

De fazer na quinta-feira 

Vinte e seis anos! Que tolo! 

Ainda se os desfizesse... 

Mas fazê-los não parece 

De quem tem muito miolo! 

 

Não sei quem foi que me disse 

Que fez a mesma tolice 

Aqui o ano passado... 

Agora o que vem, aposto, 

Como lhe tomou o gosto, 

Que faz o mesmo? Coitado! 

 

Não faça tal: porque os anos 

Que nos trazem? Desenganos 

Que fazem a gente velho: 

Faça outra coisa: que em suma 

Não fazer coisa nenhuma, 

Também lhe não aconselho. 

 

Mas anos, não caia nessa! 

Olhe que a gente começa 

Às vezes por brincadeira, 

Mas depois que se habitua, 

Já não tem vontade sua, 

E fá-los queira ou não queira! 

      João de Deus 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/joao_de_deus/


 
                       

                

As Pessoas Sensíveis 

As pessoas sensíveis não são capazes  

De matar galinhas  

Porém são capazes  

De comer galinhas  

 

O dinheiro cheira a pobre e cheira  

À roupa do seu corpo  

Aquela roupa  

Que depois da chuva secou sobre o corpo  

Porque não tinham outra  

O dinheiro cheira a pobre e cheira  

A roupa  

 

Que depois do suor não foi lavada  

Porque não tinham outra  

 

«Ganharás o pão com o suor do teu rosto»  

Assim nos foi imposto  

E não:  

«Com o suor dos outros ganharás o pão»  

 

Ó vendilhões do templo  

Ó construtores  

Das grandes estátuas balofas e pesadas  

Ó cheios de devoção e de proveito  

 

Perdoai-lhes Senhor  

Porque eles sabem o que fazem  



 
                       

                

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in 'Livro Sexto'  

 

 

Pequeno Poema 

 

Quando eu nasci,  

ficou tudo como estava.  

 

Nem homens cortaram veias,  

nem o Sol escureceu,  

nem houve estrelas a mais...  

Somente,  

esquecida das dores,  

a minha Mãe sorriu e agradeceu.  

 

Quando eu nasci,  

não houve nada de novo  

senão eu.  

 

As nuvens não se espantaram,  

não enlouqueceu ninguém...  

 

Pra que o dia fosse enorme,  

bastava  

toda a ternura que olhava  

nos olhos de minha Mãe...  

 

Sebastião da Gama, in 'Antologia Poética'  



 
                       

                

 

 

Poema dos Náufragos Tranquilos 

Somos herdeiros dos quatro ventos  

Sem uma vela para lhes dar  

Temos amarras e temos lenços  

Num cais de pedra para acenar.  

 

Somos herdeiros da maresia  

Que salga os olhos de olhar o mar  

E temos rios de lava fria  

Que se recusam a desaguar. 

 

Somos herdeiros de uma lembrança  

de tesouros afundados  

e arpoamos a esperança  

na nossa morte reclinados.  

 

Somos herdeiros de um rombo aberto  

no nevoeiro secular  

tranquilos náufragos do incerto  

vamos morrer no mar 

Emanuel Félix  

 

 

 

Auto-retrato 



 
                       

                

Poeta é certo mas de cetineta  

fulgurante de mais para alguns olhos  

bom artesão na arte da proveta  

narciso de lombardas e repolhos.  

 

Cozido à portuguesa mais as carnes  

suculentas da auto-importância  

com toicinho e talento ambas partes  

do meu caldo entornado na infância.  

 

Nos olhos uma folha de hortelã  

que é verde como a esperança que amanhã  

amanheça de vez a desventura.  

 

Poeta de combate disparate  

palavrão de machão no escaparate  

porém morrendo aos poucos de ternura.  

 

Ary dos Santos, in 'Fotosgrafias'  
 

 

 

 

 

 

 



 
                       

                 


