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LITERATURA
| Teresa Marques Costa | 

“Uma viagem pelas palavras até
chegarmos àquilo que elas nos
podem dar - os afectos”. É assim
que Fabíola Lopes descreve o li-
vro ‘Dar corda às palavras’ que
ontem apresentou no Museu D.
Diogo de Sousa, em Braga.

‘Dar corda às palavras’ foi es-

crito por Sílvia Mota Lopes e

tem ilustrações de Tiago Pereira

que se estreia no mundo ddos li-

vros infanto-juvenis, neste caso

sob a chancela da ‘Trinta por

uma linha’.

A obra, apresentada ontem pela

primeira vez, nasce do desafio

lançado por Tiago Pereira, então

aluno do curso de Design do Ins-

tituto Politécnico do Cávado e

do Ave (IPCA) à escritora Sílvia

Mota Alves que lhe escrevesse

um texto para acompanhar um

trabalho de ilustração.

A partir do texto, Tiago Pereira

avançou para a ilustração e a co-

laboração entre ambos evoluiu

para o livro que ontem foi apre-

sentado e que conta a história de

um menino que vai para a escola

pela primeira vez e que tem uma

particularidade: colecciona pala-

vras.

Mas não umas palavras quais-

quer: as que acha bonitas e má-

gicas, descreve Sílvia Mota Lo-

pes que remete para os valores

que se estão a perder e que po-

dem aflorar com palavras mági-

cas como por favor.

Num mundo em que “é tudo

muito fugaz”, Fabíola Lopes su-

blinha que “é importante trans-

mitir estes momentos de refle-

xão às crianças” e lembra que “é

na infância que se formam leito-

res”.

‘Dar corda às palavras’ é um li-

vro para todas as idades, mas o

principal público-alvo são as

crianças.

Mais que “uma história bonita,

tem uma mensagem para as

crianças” realça o ilustrador.

A editora ‘Trinta por uma li-

nha’ volta a fazer jus à sua mis-

são de apoiar novos autores - co-

mo é o caso de Tiago Pereira -

mas também de apostar, tanto

quanto possível, na qualidade”

assume João Manuel Ribeiro.

Livro de Sílvia Mota Lopes e de Tiago Pereira foi ontem apresentado
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