
prefácio

«Uma hora pequenina...» é comum ouvir dizer-se quando uma mãe está para dar à luz. 
Mal sabem todos, que há meses essa hora tornou-se o tempo de uma vida inteira, de 
ganhos e perdas, dores e alegrias, afetos e cansaços _ uma umbicalidade emocional sem 
fim.

Desenhando textos com ilustrações que escrevem emoções, nannipinto, consegue 
oferecer ao leitor uma proposta distinta e desafiante de elogio ao amor materno.
É extraordinário como quando julgamos que tudo já foi dito sobre um tema, eis que 
surge a eloquência de uma artista sensível e permanentemente inquieta para surpreender-
nos com uma abordagem diferente. Numa linguagem intimista e despretensiosa, 
envolvendomo-nos facilmente nas descrições das múlltiplas facetas, circunstâncias, 
sentimentos de uma mãe.

A mim, enquanto, filha, mãe, educadora, amiga de outras mães _ com quem tantas 
vezes questiono as margens de acerto e de erro das minhas escolhas _ emocionou-me, 
desafiou-me, enriqueceu-me. Como, de resto, não é incomum acontecer-me desde que 
nos conhecemos.
Quando, pela primeira vez, encontrei a autora, o nosso discurso foi entre olhares e 
poucas palavras que nos fizeram perceber de imediato que nos importávamos uma com 
a outra e comummente com muitas ideias.



Talvez por essa arroba de anos, considerando o peso das vivências, entre presenças 
em que nos esquecemos e ausências que nos lembramos; entre destinos comuns em 
silêncio e viagens individuais que dão lugar a partilhas contadas...duas mulheres, duas 
amigas, duas mães.

Qualquer leitor de observação subtil poderá maravilhar-se com o que aqui vai escrito. A 
professora que se distingue num percurso escolar de um filho quase tudo (adolescente), 
a importância da herança involuntária do modelo maternal e eterna questões. E é esse 
esforço contínuo de resposta, que faz de uma mulher com um filho, uma Mãe. Porque 
o amor... esse é garantido.

Termino agradecendo o privilégio da vida ter-me dado a oportunidade de ser tua amiga, 
nanni; a confiança que me atribuíste para prefaciar este teu livro, e através dele e de ti, 
abraçar as bem-amadas-mães

Marina G. Pereira

Mãemequer
jardim de perfumes

uma relação de confiança e maturidades 
dando ao tempo o verdadeiro ritmo do amor

nannipinto
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uma mãe é como uma estrela pequenina na escuridão de todo o céu dando-lhe o 
sentido ilimitadoI
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dorme uma leoa dentro dela que desperta cada vez que precisa proteger a sua cria frágil
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uma mãe é como um mar imensamente manso pronto a envolver todos os peixinhos 
de candura e espuma


