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O

tesouro deste mês é um pequeno
livro dirigido às crianças que conta
a história da Revolução dos
Cravos como um conto delicioso!
Trata-se de uma breve narrativa didática semelhante a
uma fábula: o autor centra o enredo na história do 25
de abril de 1974 e nos seus antecedentes, mas ao invés
de pessoas, as personagens são feijões que personificam
os diversos tipos sociais e personalidades individuais
importantes na história do nosso país. No final, a
moral da história fixa-se nos valores da liberdade e do
respeito pelas ideias dos outros, a grande conquista à
Ditadura.
Este livro faz parte do catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor e
está disponível para requisição e consulta.
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“A publicação de José Vaz, A fábula dos feijões
cinzentos (2000), apresenta-se como uma alegoria da história da ditadura portuguesa e da
Revolução que lhe pôs fim através de uma narrativa “aparentemente” sobre feijões. Deixando
de lado a questão de saber se um livro construído desta forma pode ou não ser eficazmente
recebido por leitores infantis, pelas inúmeras
alusões presentes – não muito diretas –, e pela
linguagem fortemente metafórica ao nível histórico, político, social, económico, religioso,
etc., a obra em questão propõe-se revisitar o
universo da revolução de Abril, dando conta
dos seus antecedentes mais diretos, como é o
caso da Guerra Colonial, da opressão sentida e

da censura generalizada. No reino do
“Jardim-à-Beira-Mar-Plantado”, cenário da
intriga, a opressão toma conta de elementos
essenciais à vida, como o Sol, a Água e o Ar,
simbolizando, respetivamente, «a liberdade
de criar», «a obrigação de distribuir o que
havia» e «o direito a pensar e a ter ideias
diferentes». As vozes de resistência, cada vez
mais audíveis e insistentes, dos feijões cinzentos permitem a mudança e a introdução
da cor da liberdade na vida de todos.”
in www.casadaleitura.org
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A ilustradora Elsa Navarro aplica
aqui toda a sua técnica e
expressividade para criar uma
obra de grande qualidade plástica.
As ilustrações, enigmáticas por
vezes, conseguem dar vida aos
feijões e aos outros objetos que
personificam a história.
Recorrendo também ao humor,
as ilustrações complementam
perfeitamente a palavra,
resultando um maravilhoso
conjunto.
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“O feijão Carrapato inventou
um lápis com os dentes afiados
e azuis para comer as palavras
que ele não gostava de ouvir
nem ler.
O lápis, mal foi solto no meio
do reino, abocanhou logo as
palavras e as ideias que
moravam nos livros, nas
musicas e nos jornais e levou-as
amarradas de mãos e pés para a
prisão das palavras luminosas.”
Excerto da publicação
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