
Homenagem à escritora Teolinda 
Gersão 

 

No âmbito da homenagem à escritora Teolinda Gersão, pelos seus 40 

anos de escrita, o Departamento de Letras, Artes e Comunicação da UTAD 

convidou a nossa turma, 4ºD da Escola nº 2 de Vila Real, a participar numa das 

diversas atividades de comemoração. Assim, no dia 28 de maio, os professores 

da universidade deslocaram-se à nossa escola e proporcionaram-nos um 

momento “mágico” de cultura e saber. Apresentaram-nos a vida e obra de uma 

escritora, para nós ainda desconhecida, mas que tem uma vida longa de escrita, 

Teolinda Gersão. De seguida, leram e dramatizaram uma das sua obras “A 

velha”. Foi um momento “delicioso” que arrancou muitos gargalhadas e 

momentos de alegria por parte de todos os presentes, alunos e professores. 

Alguns dos alunos foram convidados a participar na dramatização 

tornando-se personagens dessa bonita história que contava a vida de uma 

pessoa idosa que vivia na solidão do seu querido lar e do diálogo que estabelecia 

com os seus queridos pertences. 

No final, os alunos da nossa turma foram convidados a participar num 

concurso de escrita criativa, sendo desafiados a escrever um fim diferente à 



história que tinham acabado de ouvir. O interesse foi imediato e cada um deu 

“asas” à sua criatividade e imaginação construindo finais diferentes. 

O texto vencedor irá ser escolhido por um júri constituído por alguns 

professores universitários da comissão organizadora e será comunicado no 

evento, para que fomos convidados, a realizar no dia 9 de junho, no Teatro de 

Vila Real, onde decorrerá outra atividade de comemoração dos 40 anos de vida 

literária de Teolinda Gersão.  

Os alunos da nossa turma e os nossos professores, bem como o 

Coordenador da nossa escola agradeceram o convite e a iniciativa realizada que 

proporcionou a todos, uma experiência pedagógica de grande qualidade. 

 

 
Alunos do 4ºD da Escola nº2 de Vila Real. 

 


