Nascida em Lisboa, em 1939, Luísa Ducla Soares tem mais de uma centena de livros
publicados, a maioria dos quais prosa e poesia para crianças, influenciada pelas
histórias de tradição oral e por temáticas do quotidiano.
Apesar de o impulso para a escrita ter surgido no final da infância, foi depois dos
trinta que publicou o primeiro livro para crianças, intitulado "A história da papoila"
(1972), e que lhe valeu um prémio do Secretariado Nacional de Informação, que
recusou por objeção de consciência.
Depois desse livro, a autora publicou "Maria Papoila" e "O soldado João", pequenos
contos que anos antes tinham sido totalmente censurados no Diário Popular, com
o qual colaborava.
Licenciada em Filologia Germânica, trabalhou e m jornais, editoras, no Ministério
da Educação e na Biblioteca Nacional. Em 1996 recebeu o Prémio Calouste
Gulbenkian pelo conjunto da obra. Em 2009 foi distinguida com a Medalha de
Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e no ano seguinte foi candidata d e
Portugal ao Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil. Em 2019
foi candidata ao prémio literário sueco Astrid Lindgren Memorial Award.
Tendo completado 81 anos, e com uma enorme bibliografia, Luísa Ducla Soares
dedica grande parte dos dias à escrita e ao encontro com leitores.
URL: https://bit.ly/3ki3CLk
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