LUÍSA CHAVES LANÇA LIVRO INFANTIL “A LAGARTICA CASADOIRA”
LISBOA, 13 DE JANEIRO DE 2014.

Biologa lança livro com o apoio da Fidelidade.

‘A Lagartixa Casadoira’ é o primeiro livro infantil da bióloga Luísa Chaves que conta a história de uma
lagartixa-da-montanha que queria casar. A obra, que é também uma prova de força e superação da bióloga,
cumpre o sonho da autora de lançar um livro para crianças, contando para isso com o apoio da FIDELIDADE,
através de um projeto denominado Compromisso WeCare.
Manuel Montícola é a lagartixa que protagoniza a história infantil do livro ‘A
Lagartixa Casadoira’ dando a conhecer aos pequenos aventureiros e
exploradores da natureza, através de uma linguagem simples e acessível,
as curiosidades sobre estes répteis únicos no mundo e alertando
simultaneamente para a preservação desta espécime endémica, existente
apenas na Península Ibérica.

A jornalista e escritora Laurinda Alves apadrinha o lançamento do livro ‘A
Lagartixa Casadoira’ que considera que para além de ‘dar a conhecer as
origens, hábitos e habitat das lagartixas-de-montanha, dá também a
conhecer a realidade da superação diária e mostra outros caminhos de
transcendência’.

O livro editado pela Paleta Azul da Escola de Mar e com ilustrações de Beatriz Lamas de Oliveira, encontra-se
já à venda nas livrarias Barata, Livraria Escolar Editora na FCUL (em Lisboa) e Antunes Livreiros (em Braga),
podendo também ser adquirido através dos sites www.naturfun.pt e www.wook.pt, pelo preço recomendado
de 10€.

A edição do livro decorre do Compromisso WeCare da Fidelidade, que incentivou e apoiou este projeto. Após
ter sofrido um grave acidente de viação que a deixou com muitas sequelas a nível motor, com um
diagnóstico de tetraparésia, Luísa Chaves contou com o acompanhamento da equipa da FIDELIDADE que no
âmbito do Compromisso WeCare lhe deu, a par de familiares e amigos, o apoio necessário a concretizar este
sonho, representando um exemplo de superação.
Sobre a autora Luísa Chaves
Maria Luísa Chaves nasceu em Angola em 1975, mas vive desde tenra idade em Portugal onde fez toda a sua
escolaridade.
Dos seus tempos de estudante da FCUL trabalhou com répteis (camaleões e sardões) e talvez daí lhe tenha
ficado a inspiração para esta história.
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Enquanto bióloga desenvolveu vários projetos de investigação, publicou diversos artigos científicos e
participou em inúmeras conferências.
Em Setembro de 2009 sofreu um acidente de viação, em trabalho, que lhe deixou muitas sequelas a nível
motor, com um diagnóstico de tetraparésia.
Atualmente vive em Lisboa e continua a fazer investigação no Centro de Oceanografia da FCUL em regime de
voluntariado. ‘A Lagartixa Casadoira’ é a sua primeira obra enquanto autora de livros infantis.
Sobre o Compromisso WeCare
O compromisso WeCare é um projeto pioneiro e diferenciador da FIDELIDADE no apoio a vítimas de sinistros
graves, nas áreas de Acidentes de Trabalho e Automóvel. Nasceu da vasta experiência da Companhia neste
campo e pela confirmação da importância da componente social na regularização dos sinistros através da
reintegração social, profissional e familiar dos sinistrados.
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