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No dia 31 de janeiro, 49 alunos do 4º ano da Escola da Chainça foram ao Palácio de Belém participar no

Programa “Escritores no Palácio”, que visa promover a leitura e também proporcionar o contacto direto

com escritores.

Este projeto foi desenvolvido na Escola, ao longo de três semanas, envolvendo alunos, professores e

diversas entidades que colaboraram e acrescentaram valor das mais variadas formas.

Já em Belém, abençoados pela chuva que insistiu em acompanhar ao longo de todo o dia esta atividade, os

alunos recordaram todos os Presidentes da República (1º República, Ditadura e Democracia), conheceram

condecorações de Estado e viram presentes recebidos por Presidentes da República, numa visita guiada

pelo Museu da Presidência.

No palácio, as escritoras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, receberam os alunos efusivamente, num

ambiente que contrastava com o ambiente no exterior, pois enquanto os alunos, de uma forma

entusiasmada conversavam com as duas escritoras, lá fora chovia copiosamente.

Para além de colocarem o mais variado tipo de questões às anfitriãs os alunos dramatizaram a história de

um pequeno livro da sua autoria: “Uma Ajuda da Bruxa Cartuxa”. Este trabalho, desenvolvido pelos alunos,

em colaboração com as suas professoras e professoras bibliotecárias foi elogiado pelas escritoras, no que

diz respeito aos textos, às ilustrações e ao tipo de escrita “criativa” com que foi elaborado.

Após a apresentação da história, foi entregue um presente-surpresa.... No interior de uma grande caixa

estava a cadeira mágica das palavras e respetivas instruções de utilização. Esta, foi inventada e construída,

na sequência da escrita da história, fazendo parte integrante da mesma. A cadeira mágica foi deixada no

Palácio para ser entregue ao Sr. Presidente da República, o qual, por motivos de agenda, não pode estar

presente no momento.

No final de uma animada sessão de autógrafos, fomos brindados com uma ida ao salão dourado do Palácio,

onde nos foram servidos, com toda a circunstância Pastéis de Belém e sumo de laranja.

Foi uma experiência inesquecível para todos os que nela participaram.

Agradecemos a todos os que tornaram possível este projeto: Professores e Assistentes Operacionais do

Centro Escolar da Chainça, Associação de Pais e Encarregados de Educação, Câmara Municipal de Abrantes,

União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede e TB Suportes Pedagógicos.


