Foi no dia 23 de abril de 1996 que a
UNESCO decidiu comemorar o Dia
Internacional do Livro. Trata-se de uma
data simbólica porque foi no dia 23 de
abril de 1616 que dois génios da
Literatura Mundial faleceram: William
Shakespeare e Miguel Cervantes.

William Shakespeare (1564-1616) foi
um dramaturgo, ator e poeta inglês.
Das suas obras famosas destacam-se os
livros "Romeu e Julieta“, "Hamlet",
"Otelo“ e "Macbeth“. Evidenciou-se
sobretudo no Teatro e publicou
aproximadamente 40 peças, entre
comédias românticas, tragédias e
dramas históricos. Foi também poeta e
escreveu mais de 150 sonetos.

Miguel Cervantes (1547-1616) foi um
romancista, dramaturgo, poeta e soldado
espanhol. É considerado o maior escritor de
Espanha até hoje. A sua mais famosa obra é
o livro “Dom Quixote de La Mancha”: um
fidalgo de Castela, empolgado com a leitura
de romances de cavalaria, decide que é seu
"ofício e exercício andar pelo mundo
endireitando tortos, e desfazendo agravos" e
parte à aventura na companhia de seu fiel e
prosaico escudeiro, Sancho Pança.

Vantagens do hábito da leitura
1- Aumenta o seu conhecimento geral sobre
diversos assuntos;
2-Alarga o seu vocabulário porque descobre
e memoriza novas palavras;
3-Melhora a concentração porque, ao
conseguir concentrar-se enquanto lê,
também o vai ajudar a melhorar o nível de
concentração noutras outras situações;

4- Facilita a escrita porque, com vocabulário e
conhecimento, conseguirá desenvolver o seu
texto com muito mais destreza e facilidade
5 – Fá-lo ser mais humano: está provado que
quem lê regularmente, tem três vezes mais
possibilidades de exercer alguma função de
caridade ou mesmo tornar-se mais humano no
dia a dia, pois a leitura, comprovadamente, tornao mais sensível aos problemas que o rodeiam;

“A leitura engrandece a alma.”
Voltaire
“Não há livro tão mau que não tenha algo de bom.”
Miguel de Cervantes
“A leitura de um bom livro é um diálogo incessante:
o livro fala e a alma responde.”
André Maurois

" A leitura é para a inteligência o que é o exercício para o
corpo. "
Joseph Addison

"A leitura torna o homem completo; a conversação torna-o
ágil; e o escrever dá-lhe precisão."
Francis Bacon
“Ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar
sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, navegar num
mar de palavras, soltando a imaginação…”
Alice Ferreira
“Os meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão
livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão
incapazes de escrever, inclusive a sua própria história.”
Bill Gates

