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A FAMÍLIA C
III PRÉMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA 2010
PARA ÁLBUNS ILUSTRADOS

Todas as manhãs o meu pai faz
o pequeno-almoço...
Enquanto a minha mãe lê o jornal.
E eu preparo a minha mochila.
Depois de tomarmos o pequeno-almoço
saímos todos disparados…
Entrem e venham ver, senhoras e senhores, meninas e
meninos, o único, o inigualável, e até hoje nunca visto
espectáculo da Família C, que, servindo-se apenas da
sua grande imaginação, sem rede, sem truques, nem
artifícios, consegue encher de cor até os dias mais
cinzentos!

■ Temática: o circo, a visão que uma criança tem
da sua família
■ Idade recomendada: a partir dos 6 anos
■ Aspectos a destacar: III Prémio Internacional
Compostela para Álbuns Ilustrados 2010
■ Aplicações: actividade circense; relações
familiares; imaginação; ilustrações vivas e
expressivas; dupla leitura, visual e literária

... Porque o circo é muito mais do que uma tenda cheia
de artistas insólitos e de animais habilidosos; porque o
circo é um espaço onde se cruzam realidade e
irrealidade, um lugar neste mundo que pertence a
outro mundo: o da ficção e da magia. “A Família C” (C
de circo?) é uma família que adora o ambiente circense
e o quanto ele simboliza de possível-impossível. E esse
amor pela fantasia, esse jogo de realidade-irreal, é que
lhe permite que a rotina cinzenta dos seus dias se
encha de ilusão e fantasia, de cor e possibilidades.
Graças a esse caudal de engenho, ela pode assim viver o sonho dos dias gloriosos, em que fazer o
pequeno-almoço ou sair para o trabalho pode culminar numa aventura.
As ilustrações, de técnica mista, destacam-se pelo seu colorido e pela sua força expressiva. No
conjunto, trata-se de uma obra que o júri do III Prémio Internacional Compostela para Álbuns
Ilustrados definiu como “imaginativa, original e moderna”.
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