
 

 

 

 
 
 
 
 
 

LEITURA A VÁRIAS VOZES | A LEITURA TAMBÉM É DESPORTO - OPINIÕES 
 Após um debate ”musculado” e “enérgico” sobre se “ A leitura também é 

desporto”, eis as opiniões de alguns dos intervenientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
 

Margarida Guedes 5.1 

A leitura é um desporto, porque 

ajuda a treinar a mente. 

 

Tiago Carvalho, 5.2  

O desporto é saúde, mas a leitura também, 

assim como o desporto ajuda a melhorar a 

condição física, cognitiva, concentração entre 

muitas outras, a leitura tem exatamente as 

mesmas funções. Assim podemos afirmar que 

a leitura também é um desporto. 

 

Manuel Ferreira 5.2  

Eu acho que a leitura é um desporto 

cerebral, diferente do desporto que nós 

estamos habituados a fazer,  ler trás 

sabedoria.  Para mim ler é um desporto só 

que praticado de outra forma. 

 

Joana Braz 6.6 

Eu acho que a leitura é um desporto. 

Quando pensamos em desporto, o que 

normalmente vem à cabeça são os 

desportos como futebol, basquetebol 

etc. Mas a leitura é um desporto, um 

desporto que treina a nossa mente, 

desafia-nos a pensar e imaginar. 

 

Guilherme Carvalho 6.6 

Eu acho que sim, que ler também é 

desporto porque se fazermos exercício 

fortalecemos o nosso corpo mas se 

lermos fortalece o nosso cérebro ou seja 

a nossa imaginação então sim considero 

que ler também é desporto  

 

Daniel Lopes 6.3  

Sim, é um desporto. A leitura é um 

momento de concentração, e quando 

entramos num jogo de futebol, a leitura 

é a mesma coisa, entramos dentro do 

livro e parece que vivemos naquela 

história. Por isso a leitura é um desporto! 

 

Ana Nascimento 5.1  

A leitura faz-me ir onde os 

meus pés não me levam.  

 

Daniel Lopes 6.3  

Sim, é um desporto. A leitura é um 

momento de concentração, e quando 

entramos num jogo de futebol, a leitura 

é a mesma coisa, entramos dentro do 

livro e parece que vivemos naquela 

história. Por isso a leitura é um desporto! 

 

Gonçalo Ferreira 6.3  

Para mim, a leitura também é um desporto, porque 

em cada desporto, principalmente no futebol, é 

preciso ler o jogo. 

Também, ao ler estamos a exercitar o nosso cérebro. 

E é aqui que as duas têm ligação. 

 

Pedro Costa 5.1 

A leitura é um desporto, pois 

é tão importante exercitar e 

desenvolver o corpo como o 

cérebro. 

 

Joana Braz 6.6 

Eu acho que a leitura é um desporto. Quando 

pensamos em desporto, o que normalmente 

vem à cabeça são os desportos como futebol, 

basquetebol etc. Mas a leitura é um desporto, 

um desporto que treina a nossa mente, desafia-

nos a pensar e imaginar. 

 


