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Explica às crianças
quem é Marcelo

Joana Lopes pesquisou durante meses para
escrever sobre o presidente da República

SERTÃ "Marcelo, o presidente" é

o título do livro infantil apresen-
tado no passado dia 1, na Feira do

Livro de Belém. Da autoria da ser-

taginense Joana Lopes, animado-
ra cultural, destina-se a crianças
dos sete aos 12 anos e conta a vida
de Marcelo Rebelo de Sousa, com

destaque especial para a sua ati-
vidade como presidente da Repú-
blica.

A ideia nasceu enquanto Joana

Lopes desenvolvia a biografia do

padre jesuíta, ensaísta e professor
universitário Manuel Antunes.
"Com a Alexandra Louro, da edi-
tora Alêtheia, surgiu esta ideia de

explicar às crianças quem é o atual

presidente da República", conta.
A partir desse momento, segui-
ram-se vários meses de pesquisas
de artigos, entrevistas, notícias,
confronto de informação, para
"construir" a vida do presidente
Marcelo desde a infância, sem es-
conder as peripécias que marca-
ram esta fase da vida.

"Ele pregava muitas partidas à

avó Joaquina, como aquela vez
em que se pôs debaixo da cama a

dar pontapés no colchão e a dizer

que estava a acontecer um sis-

mo", recorda a autora. "É um livro
de afeto, que explica às crianças
um pouco da vida do presidente",
completa.

Tudo isto está retratado nas qua-
tro dezenas de página do livro com

ilustrações de Rita Martins, licen-
ciada em Desenho pela Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de

Lisboa, onde ainda colabora. O li-
vro chega às livrarias no próximo
dia 14.

Trata-se do quinto livro da serta-

ginense Joana Lopes, que este ano
tinha já publicado

" Manuel, o me-
nino com asas de livros" e "Cora-

ções aos milhões". Em 2016 publi-
cou "O que tem a barriga da mãe?"

e, em 2014, venceu a primeira edi-

ção do prémio de Literatura Infan-
til Pingo Doce, na categoria de tex-

to, com o livro "De onde vêm as

bruxas". • céliadomingues

Livro foi apresentado na Feira do Livro de Belém


