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– Preparem-se, temos que ir embora!
– Para onde, papá?
– Não sei, mas para algum sítio longe daqui.
– Porquê?

■ Temática: migrações.
■ Idade recomendada: a partir dos 6 anos.
■ Aspetos a destacar: história contemporânea;

– Porque a guerra já começou.

Esta é a história de duas viagens que decorrem paralelamente
e se entrelaçam uma na outra numa obra repleta de sensibilidade
e delicadeza: uma gansa e a sua cria iniciam o seu trajeto
migratório até às terras cálidas do Sul, ao mesmo tempo
que uma familia, residente numa zona de guerra, empreende
a sua fuga até ao Norte. A narrativa das duas aventuras
é coincidente na forma como plasma o receio dos jovens viajantes
frente ao desafio ou às intempéries que travam o seu voo
ou os seus passos; frente ao encontro com outros grupos
nas suas rotas de fuga ou à escassez de alimentos; frente

direitos humanos; crónica.
■ Pré-visualização do livro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/um
a-longa-viagem-pt
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aos predadores e às máfias ou ao desânimo que brota do cansaço
em oposição à confiança e à esperança que os adultos lhes tentam
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incutir. No final, o maior repto: atravessar o mar, o ponto

(Badajoz, Espanha, 1956)

onde ambas as trajetórias se cruzam, com destino desigual.
É um tempo marcado pelo drama dos refugiados o desta obra
de Daniel Hernández Chambers e Federico Delicado.
Tão oportuna quão necessária, encoraja à respetiva reflexão
através de um olhar simultaneamente terno e duro:
terno por abordar o lado mais humano de um conflito filtrado
pela metáfora das aves; duro pela contundência de um final
que nos atira de frente para a crua realidade. As ilustrações
descritivas e naturalistas – não isentas de cuidados elementos
simbólicos – reforçam a mensagem. São imagens de grande
plasticidade que transmitem emoções: a tristeza, a penúria,
a extenuação… e, apesar de tudo, a luta, a dignidade, os sonhos…
de milhões de pessoas que têm o direito a viver em paz
e em liberdade.
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