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FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos

“Ai, se eu mandasse devíamos ter a
obrigatoriedade de fazer um mundo melhor”
Filipe Daniel, presidente da Câmara de Óbidos, prometeu, esta tarde [8 de Outubro],
continuar a promover o FOLIO – Festival Internacional de Literatura de Óbidos,
durante a inauguração da PIM! VII Mostra de Ilustração, que este ano lançou o desafio
a cerca de 30 criadores de imaginarem como seria o mundo se tivessem o poder de
tomar decisões. “Ai, se eu mandasse devíamos ter a obrigatoriedade de fazer um
mundo melhor”, disse o autarca.
Curadora do FOLIO Ilustra, Mafalda Milhões destacou o facto de a PIM! se ter tornado
um “manifesto de amizade, de companheirismo e de ternura” e respondeu à pergunta
que deu origem à maioria das ilustrações. “Ai, se eu mandasse os políticos eram uns
amores e tratavam do País como quem rega flores, e não era só blá, blá, blá, blá, blá.”
“Estamos a viver tempos de desafios, para quem é pai e mãe, porque o mundo está
virado do avesso”, afirmou a curadora do FOLIO Ilustra. “Todos têm um superpoder
para fazer deste mundo um mundo melhor. Tem de ser já, porque esta espera pode
ser perigosa”, avisou. “Nós artistas, além de sermos criadores, temos uma batida
cardíaca. Enquanto estamos vivos está ao nosso alcance não tornar a coisa pior do que
estava.”
À semelhança do ano passado, José Pinho, mentor do FOLIO, também defendeu que a
exposição está melhor do que a do ano passado e voltou a propor que possa ser
conhecida noutros sítios. “Desta vez, pode ir aos pedaços e ser itinerante, para poder
ser mostrada em Portugal e noutros países”, sugeriu.
Silvestre Lacerda, da Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, realçou o facto
de a exposição mostrar aquilo que de melhor se faz para transformar o mundo.
Durante a inauguração, foi entregue o Prémio Nacional de Ilustração a Ana Ventura,
pela obra “Mudar”, que reuniu a unanimidade do júri. Foram ainda atribuídas menções
especiais aos livros “Desenhar do escuro”, de António Jorge Gonçalves, e “Diosario”,
de Mariana Rio.
A edição de 2022 do FOLIO tem como tema o "Poder" e decorre de 6 a 16 de Outubro.
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