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12 Novembro 2009
COMUNICADO DE IMPRENSA
“Ler entre Linhas”
CARRIS distribui 25 mil booklets gratuitos aos seus Clientes
A CARRIS, em parceria com a editora Objectiva, vai distribuir 25 mil booklets nos
autocarros e eléctricos no próximo dia 12 de Novembro, a primeira iniciativa do
projecto “Ler entre Linhas”.
O primeiro booklet a ser distribuído pertence à obra “Querido Gabriel” onde o
escritor Halfdan Freihow descreve a complexa relação com o filho mais novo,
Gabriel, a quem foi diagnosticado autismo aos três anos.
O projecto “Ler entre Linhas” consiste na edição e distribuição, de um mínimo de 12
títulos, de um livro de bolso nos autocarros e eléctricos da CARRIS. Cada título
deverá conter um capítulo ou excerto de um livro. Pretende-se com este projecto
impulsionar os hábitos de leitura na cidade de Lisboa, facilitar o encontro entre
livros e leitores e ajudar a diminuir a percepção do tempo de viagem.
Para José Manuel Silva Rodrigues, Presidente da CARRIS, este projecto insere-se
“num conjunto de iniciativas que se traduzem num profundo comprometimento
com as três vertentes da sustentabilidade (ambiental, social e económica). Com
mais de 600 mil passageiros por dia, a CARRIS acredita que este projecto contribui
objectivamente para a aproximação dos portugueses à leitura, ao mesmo tempo
que contribui para a melhoria da mobilidade confortável na cidade.”
Para o Presidente da Carris “os nossos clientes, apreciarão seguramente esta
iniciativa que, à semelhança de outras desenvolvidas, visa contribuir para tornar o
transporte público uma alternativa de mobilidade cada vez mais atractiva e,
sobretudo, mais sustentável.”
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Para Dezembro e Janeiro estão já previstas iniciativas idênticas em que serão
distribuídos booklets das obras “A Estirpe” e “Como falar com as miúdas”,
respectivamente.
A CARRIS tem desenvolvido uma política activa de apoio à realização de eventos de
âmbito cultural, nomeadamente na cidade de Lisboa. Exemplos desta política são as
parcerias com a EGEAC na organização de iniciativas como “Fado no Eléctrico” e
representações de teatro espontâneo nos autocarros. Ainda este ano a CARRIS
associou-se às comemorações dos 60 anos do Hot Club de Portugal através da
iniciativa “Jazz às onze”, onde os ascensores e elevador da cidade foram o palco
para actuações de jazz.
“Querido Gabriel” de Halfdan Freihow
Querido Gabriel é uma memória comovente que um pai dedica ao seu filho autista.
Dá conta das suas conversas, aventuras, lutas e conquistas.
Com muito amor e uma admiração profunda, Halfdan W. Freihow descreve a
complexa relação com o filho mais novo, Gabriel, a quem foi diagnosticado autismo
aos três anos.
Uma relação tocada por vezes pela frustração e pela incompreensão, mas feita de
muita dedicação e de amor incondicional.
O livro é um testemunho doce e sincero sobre o poder do amor e dos laços
familiares que descreve, de modo emotivo, o receio que um pai pode ter perante
um filho autista e de como essa incerteza pode resultar numa relação suprema de
amor, de compreensão e de respeito pela complexidade de Gabriel.

