lançamento setembro|2017

Nau Catarineta
Ilustrador: Roger Mello | Versos populares da Nau Catarineta

Nau Catarineta é o mais célebre poema anônimo marítimo ligado
à tradição oral lusófona. A obra narra as desventuras dos tripulantes
durante a travessia marítima, tema que era realidade portuguesa
desde o começo das navegações. Esta edição, ilustrada e
organizada por Roger Mello, (Global Editora, 40 páginas R$ 49) traz
fascinantes ilustrações que conseguem captar toda a maravilha dos
contos populares portugueses, trazendo o leitor para dentro desse
universo.
“O pavor do naufrágio, da calmaria, da fome no mar; a solidão, a
saudade e as tentações no meio do deserto marinho, tudo isso vivia
nas mentes e corações do povo heroico que criou a Nau Catarineta”,
salienta Alexei Bueno, poeta e crítico brasileiro.
A longa travessia, as desventuras dos tripulantes ilustradas por Roger
Mello são impregnadas de brasilidade. O autor inspira-se na vida do
campo, nas atividades de plantar e colher e nas festas populares
regionais. Seus personagens são os homens simples e camponeses. As
cores vivas, os traços fortes carregados de dramaticidade, dinamismo
e imaginação representam o povo brasileiro: miscigenado e colorido,
alegre e festivo.
O livro é uma das obras ilustradas mais premiadas do Brasil.
Recebeu a menção Altamente Recomendável da Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil e foi também “Hors Concours” nas
categorias Reconto e Ilustração. Em 2005, ganhou ainda o Prêmio
Jabuti na categoria Ilustração Infantil ou Juvenil.
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Assista ao vídeo com
Roger Mello sobre a Nau
Catarineta:

Sobre o autor:
Roger Mello nasceu em Brasília, em 20 de novembro de 1965, e vem se
destacando como ilustrador e autor de livros infantis, sendo um dos nomes
mais aclamados pela crítica e pelo público. Em 2014, ganhou o Prêmio
Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio infantojuvenil do
mundo.
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