
   



    

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  

SÍTIOS NA INTERNET 
Casa da Leitura - SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras – Luísa 

Ducla Soares 

https://bit.ly/3kKn6Zr 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de Autores 

Portugueses  

https://bit.ly/35ZFs4m | https://bit.ly/3mLAeiv 

 

Observador - 10 jun 2020 - Escritora Luísa Ducla Soares cumpre 50 anos de vida 

literária com livro de memórias  

https://bit.ly/3cmMbq8 

 

SIC NOTÍCIAS – Cartaz: As 176 obras da escritora Luísa Ducla Soares  

https://bit.ly/3kFJOBW 

 

tsf – Programa Um dia de cada vez de 11 de junho de 2020 - "Luísa, as histórias da 

minha vida"  

https://bit.ly/3iSRuAh 

 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo  

https://bit.ly/2FKqMeS  

Jornalista nos mais importantes jornais portugueses e escritor com vasta 

obra publicada em vários domínios, José Jorge Letria nasceu em Cascais 

em 1951. A sua obra de poesia e ficção narrativa, teatral e infanto-juvenil 

está traduzida em mais de uma dezena de línguas, tendo sido distinguida 

com importantes prémios nacionais e internacionais, com destaque para 

dois Grandes Prémios da APE, dois Prémios Eça de Queirós –  Município 

de Lisboa, o Prémio Internacional UNESCO, o Prémio Aula de Poesia de 

Barcelona, o Prémio Plural (México) e o Prix International des Arts et des 

Lettres (Paris).  

Mestre em Relações Internacionais, e autor de programas de rádio e de 

televisão, exerceu, entre 1994 e 2002, as funções de vereador da Cultura 

no município da sua terra natal e foi um dos mais destacados nomes da 

canção política em Portugal, tendo sido agraciado com a Ordem da 

Liberdade. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade Portuguesa de Autores e membro do Comité Executivo do 

Conselho Internacional de Autores Dramáticos, Literários e Audiovisuais.  

  

URL: https://bit.ly/3ge40Jd  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Site do autor 

https://bit.ly/39Gm7F0 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de 

Autores Portugueses 

https://bit.ly/339PvT9 

https://bit.ly/3jSbPXb 

  

Netescrit@ 

https://bit.ly/2CUJQFT 

 

Repositório Aberto da Universidade Aberta – Entre Nós: entrevista a José Jorge 

Letria 

https://bit.ly/33gGYxs 

  

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/2EXwEk5 
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