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PRESENÇA DO ACTOR ÁLVARO FARIA …  NA SEMANA DA LEITURA 
 

Entre os dias 6 e 13 de Março decorreu, uma vez mais, a semana da 

leitura. Este ano contamos com a presença da jornalista e escritora Ana 

Sofia Leitão, que contou a história “Os três amigos sonâmbulos”, aos 

alunos dos 5ºAnos e respondeu às questões colocadas por estes. De 

seguida e em conjunto elaboraram histórias (5ºD e 5ºB A Menina que 

queria voar e 5º A e 5 º C O livro Mágico) que depois de corrigidas foi 

feito um Power Point e passado na BE. 

O actor Álvaro Faria e a Dr. Sílvia Costa também estiveram 

na BE a contar histórias. Os alunos mostraram grande interesse e 

interagiram muito bem com os contadores de histórias.  

 
 ÁLVARO FARIA 

Sobretudo conhecido como actor, com uma longa carreira em teatro e televisão 

(destacando-se, aqui, a série "Jornalistas", em que foi protagonista), Álvaro Faria é 

também autor, com uma produção diversificada por vários campos. De doze textos 

seus levados à cena (cinco dos quais em co-autoria), “A História de Suleiman” é o 

primeiro a ser publicado. Foi também autor (nalguns casos, co-autor) de originais e 

adaptações para teatro radiofónico, textos para outros programas de rádio, dois livros de xadrez, 

argumentos para banda desenhada, guiões para dois documentários e uma curta-metragem, artigos 

para jornais e revistas, etc. Nasceu em 1954. Mas, a fazer fé no ditado chinês que diz que "um homem 

possui a idade da mulher de quem gosta", a sua tem oscilado bastante. 

 

FEIRA DO L IVRO 

A feira do livro decorreu entre os dias 16 a 

22 de Março. Contou com animação para os 

alunos dos jardins-de-infância e para os do 

1º Ciclo feita pelos alunos do curso CPA 

(Curso de Animação SocioCultural) que apresentaram a peça “ pau de Giz” e o animador da Biblioteca 

Municipal, Carlos. 


