“Agora o escritor és tu!” premeia alunos
de Condeixa-a-Nova
Alunos do 4ºC da EB N.º 3 de Condeixa-a-Nova continuam
“Serafim e Malacueco na Corte do Rei Escama”e vencem concurso
A aventura começou quando nós, os alunos 4ºC da EB N.º 3 de Condeixa-aNova, soubemos que tínhamos sido premiados pelo trabalho “Serafim e
Malacueco na Corte do Rei Escama”, no âmbito do concurso “Agora o escritor és
tu!” (iniciativa e organização promovida pela Visão Júnior).
O trabalho que desenvolvemos baseou-se na leitura da obra, na
continuação da história e no desenho de uma capa.

A convite da Visão Júnior, realizámos no passado dia treze de fevereiro uma
visita de estudo, onde tivemos a oportunidade de entrevistar António Torrado
(autor do livro que explorámos) e de visitar a redação da VISÃO Júnior.
Assim, acompanhados pelas professoras Margarida (Titular de Turma), Ana
Rita (Bibliotecária), Filomena Ribeiro (Coordenadora da Escola) e Anabela Lemos
(Directora do Agrupamento de Escolas) prosseguimos viagem com destino a
Lisboa, mais propriamente ao edifício de S. Francisco de Sales (Edifício IMPRESA,
que também aloja o EXPRESSO, a VISÃO, a CARAS,...), em Paço d' Arcos. Partimos
às 9 h e por volta das 12h estávamos a ser recebidos pela Patrícia, funcionária da
VISÃO Júnior.
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Após a partilha do almoço e de “barriga aconchegada”iniciámos a visita às
instalações da redação. Primeiro, a Patrícia levou-nos ao Arquivo onde se
encontram diversos documentos registados em formato de papel, em negativos
ou em slides. Aqui, o Sr.º Daniel, funcionário do arquivo mostrou-nos fotos muito
antigas - autenticas relíquias! Vimos fotografias do Eusébio (quando ainda era
jogador do Benfica e quando ganhou a «Bota de ouro»), do Duarte Pio de
Bragança (em bebé) e do atual Presidente da República (em jovem).

De seguida, passámos para a Base de Dados. Esta secção é diferente da
anterior porque toda a documentação armazenada é relativamente recente e
está registada em suporte digital. Observámos que esta forma de
armazenamento tem imensas vantagens porque, através dos microfilmes, é
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possível guardar muitas informações num reduzido espaço; ou seja, se fossem
reproduzidas em papel ocupariam muito volume.

Logo de seguida, contactámos com a Rosa e a Vânia que nos
proporcionaram um jogo – a construção de uma notícia a partir das questões: «O
quê? / Quem? / Onde? / Quando? / Como? / Porquê?». Também observámos
diversos trabalhos enviados pelos leitores referentes a passatempos propostos
pela VISÃO Júnior. Por último, ajudámos a construir uma capa da Revista sobre o
tema «Dia de S. Valentim».

Por volta das 14 h, dirigimo-nos ao auditório para o segundo momento da
nossa visita: o encontro com António Torrado, o grande escritor e contador de
histórias de literatura infanto-juvenil. Partilhámos este momento com mais três
turmas (também elas vencedoras do concurso «Agora o escritor és tu»).
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A sessão com António Torrado foi para todos nós um momento de enorme
importância, visto estarmos “cara a cara” com um escritor famoso e termos a
oportunidade de conhecê-lo melhor. O autor respondeu claramente às nossas
questões e ilustrou-as de forma hilariante!
Agora, desvendamos um pouco do que foi a nossa entrevista
(oportunamente, a entrevista será publicada na revista), partilhando algumas das
nossas questões:
- António Torrado começou por ser jornalista, foi aí que adquiriu o gosto e o talento
para a escrita? (questão colocada por Pedro Duarte).
- Quais são os géneros que gosta mais de escrever: literatura tradicional/popular,
poesia, teatro ou contos…? (questão colocada por Matilde Gomes).

No encontro com o escritor foi desenvolvida uma história coletiva que, com
o contributo do autor, ficou muito divertida. António Torrado também declamou
duas poesias inéditas, a serem publicadas no seu próximo livro de poesia.

4

No final, o encontro com o autor acabou com uma sessão de autógrafos
que muito animou os leitores!
A visita chegava ao fim… mas, antes da partida, ainda tivemos direito a um
ao lanche - mais um miminho oferecido pela VISÃO Júnior, que muito bem nos
acolheu.
Este dia foi inesquecível pela experiência, pelo acolhimento,
enriquecimento e valorização. De tal modo que, regressámos à nossa escola
sentindo-nos encorajados a participar noutros desafios! Qual será o próximo?

NOTA DE AGRADECIMENTO: A professora e alunos agradecem a todos os que
colaboraram e que de alguma forma tornaram possível a realização desta visita de estudo.

AUTORES DA NOTÍCIA (produção coletiva):
4ºC da EB N.º 3 de Condeixa-a-Nova
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