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Sobre o livro 

Fruto de uma relação proibida, David move-se num meio 

familiar ambíguo e algo hostil onde a sua presença é 

imposta por um pai de dupla personalidade. Ainda que 

terminada, os reflexos da guerra no seu dia-a-dia são 

duros e obrigam-no a crescer antes do tempo. Sem a 

protecção que a sua idade exige, ele vale-se dos mais 

variados expedientes para acudir às suas necessidades 

e suprir as privações. Observador atento de tudo quanto 

o rodeia, vai-se apercebendo da natureza dos adultos, 

do seu comportamento e das suas fragilidades. A ideo-

logia do Estado Novo também não lhe passa desperce-

bida e cedo se consciencializa de que os valores em que 

ela assenta, Deus, Pátria e Família, são falaciosos. A 

crueza do mundo em que vive é grande mas não o 

abate. Antes pelo contrário, dá-lhe forças para suportar o 

presente e preservar a esperança num futuro melhor. 

 

 

Sobre o autor 

Assírio Bacelar iniciou a sua actividade editorial em 1972, 

e tem, nessa qualidade, exercido uma acção digna e 

empenhada que se salda pela revelação e publicação de 

muitos autores hoje indissociáveis da nossa cultura. A 

literatura infanto-juvenil está, desde o primeiro momento, 

nas suas preocupações e nessa senda escreve alguns 

livros. Entre os já publicados contam-se O Espantalho às 

Avessas (1992) e A Estrelinha da Manhã (1996), ambos 

recomendados para leitura pelo IPBL, e traduzidos em 

língua búlgara. Outros dois, Leonardo e o Papagaio e      

O Pequeno Herói da Travanca – Um História das Guerras 

da Restauração, mereceram o apoio da Câmara Munici-

pal de Paredes de Coura e o melhor acolhimento das 

escolas desse Concelho pelo seu interesse didáctico e 

histórico. O quinto livro, penúltimo a sair, Rita e a Lenda 

da Lagoa das Sete Cidades encontrou igualmente a 

melhor receptividade nas várias escolas do país onde tem 

sido apresentado. Memórias de um Brinquedo que se 

Partiu é a sua primeira incursão na literatura para adultos. 
 

 

Destaques 

Viagem a um passado recente em que o autor, através dos olhos 

de uma criança, descreve a situação que se vivia em Portugal 

após a 2.ª Grande Guerra. 
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