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O meu perfil de leitor 

 

Eu sou uma pessoa aberta a novas experiências e 

estou sempre pronta para novos desafios. Considero-

me uma apaixonada pela leitura.  

Os livros são os nossos segundos pais. Ajudam-

nos a crescer e dão-nos ferramentas para 

podermos orientar a nossa vida, presente e 

futura. Ao ler, formamos uma ideia própria e 

madura acerca de variadíssimos assuntos. Lendo, 

falamos e escrevemos melhor e mais rapidamente, 

com um vocabulário muito mais rico do que aquele 

que não possui essa prática. Ler enriquece os 

nossos sonhos, permite-nos ver a imensidão da 

nossa ignorância, transporta-nos a mundos 

desconhecidos. Ler educa a mente, a memória 

e a imaginação. Em suma, ler é receber muito em 

troca de quase nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os livros que mais gosto de ler são: 

 

Narrativas: Gosto de histórias que relatem as vivências 

do antigamente; que nos transportem para outros 

tempos, sem termos necessidade de sair do lugar 

onde nos encontramos. São histórias que ficam na 

memória por muito tempo e até para sempre. 

 

Romances: Os romances contam uma história de 

vida… a história ideal. Ler romances faz-nos entrar 

num outro mundo, faz-nos questionar outras 

realidades sem termos necessidade de tomar 

decisões. 

 

Poesia: Tudo tem o seu mistério, e a poesia é o 

mistério de todas as coisas. Gosto imenso de poesia. É 

uma forma de comunicarmos a nossa dor, mesmo 

que só alguns a entendam. É um esconderijo e 

altifalante ao mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN0M6N75zUAhULORoKHUQ4AB4QjRwIBw&url=http://libboo.tumblr.com/&psig=AFQjCNHvw7OPFhxWpgeOIFXyN4p6vgLBbg&ust=1496414110193058


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividades nas quais participei 
 

Desde pequena que participo em diversas atividades. 

Participei, inclusive, em onze contratos de leitura. Na 

escola Elias Garcia, na qual andei desde os 6 até aos 

12 anos, participei também em muitas atividades, 

nomeadamente atividades proporcionadas  pela 

biblioteca da escola: 

 

-leitura de narrativas; 

-resumo de livros; 

-respostas a questionários de leitura; 

-concursos de leitura; 

-peças de teatro; 

-musical sobre uma narrativa, lendo e tocando piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Livro da minha vida 

 

Ainda não encontrei o livro da minha vida, por isso, continuo a 

procurá-lo. Sou muito jovem ainda e tenho um longo 

caminho a percorrer. De todos os livros que já li, o que mais me 

marcou foi, sem sombra de dúvida, “No teu deserto”, de Miguel 

Sousa Tavares. 

 

Este “quase romance” relata uma viagem realizada pelo narrador 

ao deserto do Sahara, fazendo-se acompanhar do seu jipe e de 

Cláudia, uma jovem que conhecera poucos dias antes da partida. 

O narrador descreve todas as paisagens e transmite todas as suas 

sensações ao longo desta maravilhosa aventura. Este livro parece 

uma carta dedicada a Cláudia, na qual o narrador lhe agradece, 

por todos os bons momentos que passaram juntos. No entanto, 

lamenta o facto de esta ter falecido sem ter a oportunidade de ler 

esta carta. Isto remete-nos para um certo arrependimento por 

parte do narrador, por não ter dito a Cláudia tudo aquilo que 

gostaria de lhe ter dito. 

Esta foi uma obra que me cativou pois apela ao facto de as 

pessoas darem mais importância a coisas banais, como os bens 

materiais, e pouca importância ao que realmente importa, como 

as pessoas que nos rodeiam. Esta obra motiva-nos a dar mais 

atenção às pessoas que nos fazem felizes. Se essa devida atenção 

não for dada agora, quando será? Amanhã? E se amanhã for 

tarde de mais? Ficam abraços por dar, histórias por contar, 

alegrias por partilhar e, neste caso, palavras por dizer. É um livro 

magnífico, que me emocionou. Graças a ele, hoje, dou mais valor 

a todos os momentos que passo com as pessoas com quem me 

relaciono, tendo consciência de que qualquer momento poderá 

ser o último.  

É esta a razão da escolha deste 

livro como “O livro da minha vida”  

 

 
“No fim, tu morres. No fim do livro, tu morres. Assim mesmo, 

como se morre nos romances: sem aviso, sem razão, a benefício 

apenas da história que se quis contar. Assim, tu morres e eu conto. 

E ficamos de contas saldadas.” 



Sugestões 

 

Há dois livros cuja leitura aconselho vivamente: 

 

“No meu peito não cabem pássaros”, de Nuno Camarneiro 
 

Em 1910, incendiou-se o céu à passagem de dois cometas 

pela Terra, convencendo a maior parte das pessoas de que era o 

fim do mundo. Esta obra relata a história de três homens que 

moram em cidades distintas. 

Karl é imigrante e lava vidros num arranha-céus, em Nova 

Iorque. Um certo dia, enquanto fazia o seu trabalho habitual, um 

empresário convenceu-o, a troco de um dólar, a ser cobaia numa 

experiência, que correu mal. Devido a isso, perdeu o domínio 

sobre um braço direito, não o conseguindo controlar, fazendo 

com que Karl perdesse o seu emprego. Este apaixonou-se por 

Celestina, mulher que conheceu num estabelecimento de 

“satisfazer desejos”, gerido por Thomas, que o acolheu para 

reparar os danos cometidos, tendo em conta que fora este o 

responsável pela perda do emprego de Karl. 

Fernando atravessou o Atlântico, com destino à casa de 

uma tia, com quem viveu algum tempo. Fã da escrita, acabou 

por alimentar uma paixão-fantasma por uma mulher que lhe 

roubou a escrita e a liberdade, depois de a ter resgatado das 

águas do Tejo. 

Jorge é ainda menino, mas com uma imaginação 

prodigiosa, especialista em inventar universos. Escreveu o destino 

de Roberto, um colega de escola, para exorcizar o quanto sofrera 

com as suas impiedosas brincadeiras. Descobriu, anos mais tarde, 

que poderia alterar o rumo da realidade. 

São três histórias muito bem contadas, com 

três personagens muito bem construídas. 

Esta é uma obra rica em metáforas, o 

que faz com que se torne mais bela. Após a 

leitura deste livro, posso dizer que me tornei 

uma fã do Escritor. O Autor deixa 

transparecer a sua paixão pela escrita, pois 

todas as frases e expressões são pura 

genialidade. 

 



   “Poemas escolhidos de Alberto Caeiro”, de 

Fernando Pessoa 

 

Fernando Pessoa foi um dos maiores génios poéticos de 

toda a nossa Literatura e um dos poucos escritores 

portugueses mundialmente conhecidos. Para mim, este foi um 

poeta excecional, que aprimorou a literatura portuguesa. Dos 

seus três heterónimos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e 

Ricardo Reis, sem contarmos ainda com o semi-heterónimo 

Bernardo Soares, é Alberto Caeiro o que mais me fascina, 

devido à sua ligação com a Natureza.  

Este livro foi-me oferecido no Dia da Criança, pelos meus 

pais, e foi, sem dúvida, uma excelente prenda. É um livro 

maravilhoso, que reúne em si os melhores poemas de Alberto 

Caeiro. É, sem dúvida, uma grande companhia para mim: 

levo-o comigo para todo o lado e nunca me canso de o ler. 

De todos os poemas apaixonantes contidos neste livro, 

transcrevo aqui o meu favorito: 

 

Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, 

Não há nada mais simples. 

Tem só duas datas—a da minha nascença e a da minha morte. 

Entre uma e outra cousa todos os dias são meus. 

 

Sou fácil de definir. 

Vi como um danado. 

Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. 

Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. 

Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. 

Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras; 

Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. 

Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. 

 

Um dia deu-me o sono como a qualquer criança. 

Fechei os olhos e dormi. 

Além disso, fui o único poeta da Natureza.  
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As minhas escolhas do 8.ºano 

 

No ano letivo 2015/2016, com o intuito de avaliar a nossa 

expressão oral, a professora sugeriu que escolhêssemos um 

livro e que o apresentássemos. Como tal, o livro que escolhi 

foi: “Um anjo da Guarda”, de James Patterson e Gabrielle 

Charbonnet. Esta escolha deveu-se ao facto de este ser um 

livro apaixonante, que nos faz refletir sobre o verdadeiro 

significado de “amar” e nos mostra que o amor não tem 

barreiras. 

Para uma segunda avaliação, a professora entregou-

nos uma folha na qual deveríamos responder a questões 

acerca do livro que escolhemos. Pessoalmente, escolhi 

“Pardinhas”, de António Mota. Escolhi este livro, pois relata a 

vida no campo, com a qual estou tão familiarizada. Esta obra 

mostra-nos também o panorama do Portugal antigo, o qual 

me impressiona bastante. 
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A minha escolha do 9.ºano 

 

O conto que escolhi apresentar foi “Alma Grande”, de Miguel 

Torga. Em Novos Contos da Montanha, Miguel Torga deu-nos a 

conhecer o Alma Grande, uma personagem fantástica criada a partir 

da lenda do Abafador. Contava-se que, quando um moribundo se 

encontrava às portas da morte, o Abafador era chamado para cumprir 

o seu desígnio e pôr fim à sua agonia.  

O conto começa com a história de Isaac, um homem que 

adoecera havia quinze dias, e a sua mulher Lia mandou o seu pequeno 

filho Abel chamar o Alma-Grande. O filho, inocente e ingénuo, foi.  

 Quando o Alma-Grande chegou a sua casa e, "de mãos abertas 

e joelho dobrado ia cair sobre o Isaac", o menino Abel entra no quarto. 

O abafador, incapaz de terminar o seu serviço, sai cabisbaixo. "Deixava 

atrás de si a vida, e a vida não lhe dava grandeza." 

Passados quinze dias, Isaac estava como novo. "Os três, porém, 

debruçavam-se sem descanso sobre o lago onde se refletia a imagem 

negra do passado. O Isaac, cada vez mais dorido, olhava, olhava, e via 

a vingança; o Alma-Grande, cada vez mais culpado, olhava, olhava, e 

via o medo; o pequeno, inocente, via apenas a angústia de não 

entender." 

Quando teve oportunidade, e como forma de vingança, Isaac 

fez uma espera ao Alma-Grande, matando-o, enquanto o filho assistia 

atrás de um rochedo. No final, “O Isaac tinha a sua vingança, o Alma-

Grande já não sentia medo, e a criança compreendera, afinal."  

 Este foi um conto que me surpreendeu. Na minha opinião, deve-

se continuar a respeitar o mistério da vida e deixá-la seguir o seu curso 

natural sem grandes interferências. Perante isto, resta-nos a pergunta: 

antes de Isaac, quantas almas terão morrido antes da sua hora? 
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Obras de leitura obrigatória do 9.ºano 

 

De todas as obras de leitura obrigatória do 9.ºano, a que mais 

me surpreendeu foi Os Lusíadas. Surpreendeu-me, pela sua 

riqueza estrutural, lexical e pela sua expressividade. Na minha 

opinião, é a obra maior da literatura portuguesa. Os Lusíadas 

possuem uma enorme e variada riqueza vocabular (desde os 

termos correntes ao vocabulário técnico da navegação, aos 

termos alatinados, eruditos). Podemos também observar um 

grande poder de adjetivação e de utilização dos tempos 

verbais. Camões consegue imprimir musicalidade nos seus 

versos, recorrendo a alterações de ritmo e a aliterações. 

Recorre ainda ao sábio manejamento de planos narrativos e 

a toda a variedade de figuras de estilo: metáforas, 

comparações, sinédoques, perífrases, personificações… 

 No meio de tanta beleza, deparei-me com a 

dificuldade de interpretação, perante uma obra abrangente 

e complexa. Contudo, com o empenho da minha professora 

e com o meu esforço, enquanto aluna, penso ter 

compreendido a Obra, apreciando toda a sua riqueza. 

Apaixonei-me sobretudo pelo sentido patriótico do Poeta, 

que tão bem cantou e enalteceu os feitos do grande povo, 

que somos nós, Portugueses. 
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Balanço das leituras feitas 

 

No meu entender, evoluí mais dos onze aos catorze anos 

do que em todos os anos anteriores, desde que comecei a 

ler. Devido à minha evolução na leitura, melhorei o meu 

vocabulário, a compreensão escrita e a capacidade 

interpretativa e criativa. Tenho avançado também no grau 

de dificuldade da minha leitura. Isto deve-se não só à minha 

leitura regular, como também ao meu cuidado na seleção 

de livros. Essa seleção tem sido apoiada no Plano Nacional 

de Leitura. As bibliotecas das escolas por onde tenho 

passado estão recheadas de bonitas obras para todas as 

idades e gostos. 

Foi aí que eu encontrei a maior parte dos livros que li, os 

quais, alguns deles, apresento neste portefólio. Isto, para dizer 

que, para ler, basta ter vontade. A leitura é acessível a todos. 

Basta procurá-la. Vivam os livros e parabéns aos seus 

escritores, e já agora, também para nós, leitores! 
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