Lançamento livro "A Lagartixa Casadoira"
Apresentação Laurinda Alves

Palavras de Laurinda Alves, jornalista e escritora, que esteve presente no evento de lançamento WeCare, no dia 8 de
janeiro de 2014, na sede da Fidelidade.

"Há livros que contam histórias fabulosas, prodigiosas, incríveis, criativas, cheias de ação, mistério e suspense, mas
também há livros que contam histórias tranquilas, enternecedoras e esclarecedoras, sem grandes sobressaltos, que
nos ensinam e levam longe pela originalidade narrativa e simplificação discursiva. E mais, que nos transmitem uma
força transformadora que nos interpela e convoca à ação.
A Lagartixa Casadoira é um destes livros reveladores, que dão a conhecer a realidade das lagartixas-da-montanha,
espécie peninsular em vias de extinção, mas também é em si mesmo um motor conversor, que renova o nosso olhar
pelo conhecimento detalhado, científico, de uma parcela da Natureza, através de uma família de pequenos répteis.
Graças a este conto, passamos a ter uma estima especial por estes animais e ficamos a saber sobre eles coisas
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa • Sede: Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa, Portugal Capital
Social € 381 150 000 • www.fidelidade.pt • Linha de Apoio ao Cliente: Tel. 808 29 39 49 • Fax 21 323 78 09 • E-mail: apoiocliente@fidelidade.pt. Atendimento
telefónico personalizado nos dias úteis das 8h30 às 20h.

importantes e curiosas, que prendem a nossa atenção e, por isso, não se esquecem.
O facto de ter sido escrito de forma direta e muito clara ajuda a memorizar a história, mas também a gravar e a
repassar a mensagem que a autora nos quer deixar e resume uma atitude de respeito pela Natureza, uma ecologia
individual que pode e deve contribuir para o coletivo, pois os cuidados com o Ambiente têm que partir de todos, em
todas as gerações.
Acontece que ainda mais importante do que a história que a autora conta, é a história que a autora vive. A sua
experiência recente de múltiplos traumas provocados por um acidente grave de que foi vítima, dizem muito sobre a
sua força interior e sobre a sua capacidade de superação.
Talvez a Luísa Chaves não se dê conta, mas o grande tesouro que este livro encerra não é esta espécie de aula sobre
as lagartixas-da-montanha, mas sim a extraordinária lição de vida que nos dá ao dedicar o melhor do seu tempo, da
sua energia e conhecimentos, à escrita de livros que nos acrescentam perspetivas e uma consciência mais afinada de
mundos que porventura nos são alheios.
Confesso que a Luísa me transmite muito mais do que conhecimentos de Biologia, a sua área de especialidade. A
mim impressiona-me a sua atitude de entrega, de tirar vantagens onde parece só haver desvantagens. Dizer que a
Luísa faz das fraquezas, forças, parece uma frase feita, pronta a servir, mas na verdade é disso que se trata. E é esta
metamorfose quotidiana, este esforço épico, que deixa uma marca indelével em quem a conhece e acompanha.
A Lagartixa Casadoira deu-me a conhecer as origens, hábitos e habitat das lagartixas-de montanha, mas também
me deu a conhecer a realidade da superação diária e mostrou outros caminhos de transcendência. E por tudo e
tanto que recebo através deste pequeno-grande livro fico infinitamente grata à Luísa Chaves. "
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