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Introdução

T

emos sempre tendência para contar aos amigos as saídas incríveis dos nossos filhos. Com um certo orgulho e
claro muita baba… Nessas conversas, percebemos que
uma tirada puxa outra, e que também os nossos amigos
têm sempre uma frase, uma pergunta, uma observação dos
seus filhos para a troca.
Isto prova, de forma absolutamente científica (!), que aquilo que os nossos filhos dizem é digno de ficar registado
em livro. Devemos escrever estas frases para nos rirmos
ou emocionarmos todos os dias e também para mais tarde
recordar. Quantas vezes ouvimos a frase: «Devias escrever
isso! Depois esqueces-te com o passar dos anos...» É ou
não é verdade?
Levei estes conselhos a sério e comecei a apontar e a partilhar no Facebook e no meu blogue (www.onossot2.com) as
saídas do Tomás, o meu filho mais velho. Depressa percebi que as palavras dele geravam nas leitoras-avós saudade
e ternura dos tempos em que os filhos eram pequeninos e
nas leitoras-mães muita vontade de partilhar as pérolas dos
seus próprios filhos. O sucesso foi tal que foram muitas as
pessoas que me pediram para compilar as histórias do meu
filho num livro mas, em conjunto com a editora Manuscrito,
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decidimos ir mais longe. Este livro que tem agora nas mãos
é também seu. Verdade!
Neste livro, dei apenas o pontapé de saída para que pegue
na caneta e aponte sempre o que o seu coração disser,
aquilo que mais a emociona no seu filho ou nas palavras
dele. Tem também espaço para partilhar as saídas cómicas e inconvenientes que fazem parte do facto de ele ser
uma criança!
Reuni várias histórias de crianças com idades compreendidas entre os dois e os quatro ou cinco anos e deixo para si,
em branco, as outras páginas. Não deixe de escrever. Não
deixe mesmo.
A Dr.ª Filipa d’Eça Leal, pediatra, mãe de três filhos, colaboradora semanal do meu blogue desde o primeiro minuto,
tem também neste livro uma contribuição fundamental.
Vai ajudar a enquadrar esta fase incrível do crescimento
das crianças!
Daqui a alguns anos, este livro será um verdadeiro tesouro.
Aliás, já é.
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