
Narciso Moreira na Escola DLDM 

 

17 de março de 2016, 8.30h, sala de aula, deixar as mochilas, dar algumas recomendações e 

dirigir-nos à biblioteca escolar marcar presença no “Encontro com o escritor,  Narciso Moreira”, numa 

atividade promovida pela Biblioteca Escolar em parceria com a  Biblioteca Municipal. Entrados e 

sentados no pequeno 

auditório, cuidadosamente 

preparado pela Assistente 

Operacional Bernardeta 

Fernandes, com o requinte a 

que já nos habituamos nestas 

ocasiões, com um belo arranjo 

floral da autoria da assistente 

operacional Liana Sá. Claro, 

tudo isto, previamente orquestrado, pelo professor bibliotecário, professor Magalhães, em conjunto 

com a Coordenadora de Estabelecimento, professora Natália Lindo, só poderia resultar num espaço 

muito agradável para o evento que estava prestes a dar início. 

E assim foi. Feita a apresentação 

do escritor pelo professor 

bibliotecário, Narciso Moreira, 

oriundo de Penafiel, residente em 

Braga e autor do livro “Sr. 

Empreendedorismo” explicou, de 

uma forma muito original, o 

significado da palavra 

“empreendedorismo”, assim 

como as competências inerentes 

ao ato de empreender, tais como: audácia, perseverança, resiliência, gestão de riscos, liderança, etc. 

Obviamente que, tudo isto, aliado a um discurso interativo com a plateia, com projeções, observações 

do livro e leitura do mesmo, tornou este momento muito aprazível. Efetivamente, foi uma forma 

muito diferente e simples de ensinar conceitos mais difíceis a estas crianças. No final da sessão, os 

alunos tiveram a oportunidade de comprar o livro apresentado com autógrafo do autor ou então levar, 

como recordação, um marcador de livros, construído pelo professor bibliotecário, também 

autografado pelo autor, para registar o momento. 



 Este ano tivemos o privilégio e a honra de 

contarmos com a presença do Exmo. Sr. 

Vereador da Cultura, Dr. Paulo Esteves, que 

teve a oportunidade de se aproximar da 

camada mais jovem da Escola Básica Deu-la-

Deu Martins, uma vez que este ano este 

encontro foi dirigido a duas turmas de quinto 

ano de escolaridade – 5.º C e 5.º D os quais 

vieram acompanhados pelas professoras 

Lucília Mochão e Helena Magalhães, 

respetivamente. De louvar a iniciativa do Dr. Paulo Esteves que quis sentir a Semana da Leitura e, no 

final, pôde partilhar um momento mais informal, na sala dos professores, onde tomamos o habitual 

café do meio da manhã. 

Na qualidade de professora acompanhante da turma 5.º D gostaria de salientar que foi 

surpreendentemente agradável esta sessão e que é um benefício muito grande podermos 

proporcionar aos nossos alunos momentos desta categoria cultural. 

Resta-me dar os parabéns a todos quantos estiveram envolvidos na promoção e organização desta 

atividade. 

A Professora 

Helena Magalhães 

 


