“A Universidade Popular do Porto
à conversa com escritores”

Por videoconferência

13 de maio de 2021

Quinta-Feira - 18,00 horas

Luísa Ducla Soares conversa com
José António Gomes
Para conhecer a escritora e
a sua obra literária.

Luísa Ducla Soares (n. Lisboa, 1930) é, merecidamente, uma das mais conhecidas
escritoras da nossa literatura contemporânea. Estreou-se na poesia em 1970, com Contrato
e, em 1973, recusou, por motivos políticos, o Grande Prémio de Literatura Infantil com que
o SNI pretendeu distinguir o seu livro História da Papoila. A sua ação na resistência ao
fascismo é conhecida e a isso alude um dos livros mais recentes: Luísa: as histórias da
minha vida (2020). Quase sempre na área de criação que elegeu, a escrita para crianças e
jovens, a autora foi galardoada em 1980 com o prémio Octogones pelo seu livro Os Ovos
Misteriosos, e com o Prémio Calouste Gulbenkian para o melhor livro do biénio 1984-5 por 6
Histórias de Encantar, tendo sido distinguida com o Grande Prémio Gulbenkian pelo
conjunto da obra em 1996. Em 2004 foi escolhida pela Secção Portuguesa do IBBY como
candidata ao Prémio Hans Christian Andersen. Em 2010 foi proposta pela DGLAB como
candidata de Portugal ao Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil e, em
2018 e 2020, como candidata ao prémio sueco ALMA. Em 2009 a Sociedade Portuguesa
de Autores distinguiu-a com a sua Medalha de Honra. É autora de mais de cem títulos.
Destaquem-se: O Soldado João, Três Histórias do Futuro, Poemas da Mentira... e da
Verdade, Crime no Expresso do Tempo, Diário de Sofia & Cia aos Quinze Anos, O Rapaz e
o Robô, A Cavalo no Tempo, Há sempre uma Estrela no Natal. Vários poemas seus foram
musicados, tendo sido editado em 1999 um CD com letras exclusivamente de sua autoria
musicadas por Susana Ralha. Intitula-se 25 por ser constituído por 25 canções e se integrar
na comemoração dos 25 anos da Revolução de 25 de Abril.
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