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Sobre o livro
Muitos foram os nossos grandes escritores que embora
escrevendo essencialmente para adultos nem por isso
olvidaram os pequenos leitores dedicando-lhes alguns
dos seus escritos sob formas tão diferentes como a
poesia e a ficção e com objectivos igualmente tão
diversos como a formação educativa, didáctica e
pedagógica, o meramente recreativo ou estas ambas
vertentes. Citamos, a título de exemplo, Afonso Lopes
Vieira com Os Animais Nossos Amigos, Gomes Leal
com Jesus Cristo para as Criancinhas Lerem, Guerra
Junqueiro com os seus Contos para a Infância, Jaime
Cortesão com o seu Romance das Ilhas Encantadas,
Aquilino Ribeiro com o seu Romance da Raposa, e
Antero Quental com o Tesouro Poético da Infância, livro
coligido e ordenado por ele, que inclui o poema As
Fadas, agora reeditado com as belíssimas ilustrações de
Raquel Pinheiro. Neste belo poema é recriado, com a
fértil e sensível imaginação do poeta, o universo fantástico e encantador das fadas que desde tempos
imemoriais tem encantado e feito sonhar sucessivas
gerações de pequenos e grandes leitores.
Sobre o autor

Destaques
• Um belo poema infantil maravilhosamente ilustrado por
Raquel Pinheiro;
• Livro recomendado pelo PNL – (5.º ano de escolaridade).

Edição e
Distribuição

Antero Tarquínio de Quental foi um dos
nossos maiores poetas e pensadores.
Nascido em Ponta Delgada, Açores, a
18 de Abril de 1842, cedo despontou
nele uma talentosa veia literária que se
traduziu, logo aos 16 anos, na publicação de vários escritos em jornais da
época e, um pouco mais tarde, na
edição da sua primeira obra em livro, Sonetos. Tinha ele
19 anos e destacava-se já não só como poeta como
pelas suas opiniões revolucionárias e forma de estar na
vida. Espelhando saber pela poesia, filosofia e política,
Antero era um ser profundamente humano, dotado de
uma sensibilidade fora do comum, que muito contribuiu
com as suas ideias e conhecimento para a renovação da
vida política e cultural portuguesa. A par da sua hipersensibilidade, as profundas depressões de que sofria
levaram-no a encurtar a vida em 1891, apenas com 49
anos de idade.
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