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O SEGREDO DO
PAPA-FORMIGAS
“O velho tigre”
Sabe da noite,
sabe das fadas...
Acende pirilampos,
conta-me em voz baixa.
Conhece o mistério
do arganaz traquinas,
dos bichos-bola,
do papa-formigas.
PRÉMIO DE POESIA PARA CRIANÇAS
‘CIUDAD DE ORIHUELA’ 2008
Em homenagem ao poeta Miguel Hernández, no âmbito da
comemoração do centenário do seu nascimento, e para impulsionar
a criação, publicação e leitura de poesia infantil, a Câmara Municipal
de Orihuela e a KALANDRAKA apostaram em 2008 em criar um
certame anual de criação poética. Os 31 poemas deste livro
destacam-se pelo seu “valor e qualidade poética”, segundo o júri do
concurso, que também apreciou a “riqueza das imagens, a ternura e
o humor à volta da criança” nestes versos nocturnos, protagonizados
por uma menina e por um velho tigre. Uma canção de embalar que
recolhe os sonhos e os segredos dos animais. Um poemário que,
segundo os especialistas, “roça a perfeição” e constitui uma “jóia
literária” para todos os leitores, crianças e adultos.

BEATRIZ OSÉS (Madrid, 1972)
Licenciada em Jornalismo, professora e escritora. Lecciona Língua e
Literatura num instituto de Badajoz e participa – com a Universidade
da Extremadura – em actividades de animação à leitura. Recebeu o
Prémio Joaquín Sama de Inovação Educativa (2004) da Junta da
Extremadura, o Prémio Nacional Giner de los Ríos para a Melhoria da
Qualidade Educativa (2005) e o Prémio Lazarillo de Criação Literária
(2006) por “Cuentos como pulgas”. Colabora com diversas
publicações especializadas em literatura.

MIGUEL ÁNGEL DÍEZ (Aspe, 1973)

■ Temática: poemário ilustrado
■ Idade recomendada: a partir dos
6 anos
■ Aspectos a destacar: Prémio de
Poesia para Crianças ‘Ciudad de
Orihuela’ 2008; humor e ternura;
canções de embalar; animais

A sua trajectória forjou-se em campos como a pintura e a banda
desenhada. Foi galardoado em diversos concursos de BD e obteve o
accessit do certame INJUVE de BD nos anos 2001, 2002 e 2003.
Também ganhou o VII Certame Internacional de Álbum Infantil Ilustrado Cidade de Alicante. A Direcção
Geral do Livro da Generalitat Valenciana concedeu-lhe o Prémio para o Livro Melhor Ilustrado 2008 por “Los
animales de la lluvia”.
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