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Guia de leitura  
      

 Título    
Chocolate à chuva 
 
Autor       
 Alice Vieira 
 
Vale a pena ler este livro porque… permite conhecer melhor o 

quotidiano da adolescência. 
 
 
 
Biografia      
                                         
ALICE VIEIRA nasceu em 1943 em Lisboa. É licenciada em 
Germânicas pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Em 1958 iniciou a sua colaboração no Suplemento 
Juvenil do Diário de Lisboa e a partir de 1969 dedicou-se ao 
jornalismo profissional. Desde 1979 tem vindo a publicar 
regularmente livros tendo, actualmente editados na Caminho, 
cerca de três dezenas de títulos. Recebeu em 1979, o Prémio 
de Literatura Infantil Ano Internacional da Criança com Rosa, Minha Irmã 
Rosa e, em 1983, com Este Rei que Eu Escolhi, o Prémio Calouste Gulbenkian 
de Literatura Infantil e em 1994 o Grande Prémio Gulbenkian, pelo conjunto 
da sua obra. Recentemente foi indicada pela Secção Portuguesa do IBBY 
(International Board on Books for Young People) como candidata portuguesa 
ao Prémio Hans Christian Andersen. Trata-se do mais importante prémio 
internacional no campo da literatura para crianças e jovens, atribuído a um 
autor vivo pelo conjunto da sua obra. Alice Vieira é hoje uma das mais 
importantes escritoras portuguesas para jovens, tendo ganho grande 
projecção nacional e internacional. Várias das suas obras foram editadas no 
estrangeiro. 
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http://html.editorial-caminho.pt/show_autor 
 
Sinopse (resumo da obra) 
Em "Chocolate à Chuva" (terceiro volume da trilogia que começa com "Rosa, Minha 
Irmã Rosa" e prossegue com "Lote 12, 2.º Frente"), Mariana é confrontada, entre 
outros problemas, com um bem difícil: o divórcio. Os pais da Rita, sua amiga de 
sempre, tomam essa decisão. É a ruptura. É o fim da "casa da Rita", é o "tremer" das 
coisas sólidas. Mariana vai entrar no emaranhado dos "quês" e "porquês" e vai 
sentir-se impotente para ajudar a Rita. Mas "Chocolate à Chuva" é também uma 
maneira fascinante de acompanhar o crescimento de uma adolescente atenta não só 
ao que se passa em redor dela mas também à sua própria evolução. 
In http://html.editorial-caminho.pt/show_produto 
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Recensão (crítica acerca da obra) 
 
A novela juvenil Chocolate à Chuva é protagonizada por Mariana, responsável 
também pelo relato da história. O crescimento e o confronto, a partir das vivências 
de algumas amigas, com realidades como o divórcio, a superprotecção materna ou 
as dificuldades sócio-económicas, bem como os afectos (a amizade, por exemplo) e 
o quotidiano dominam esta narrativa. Trata-se de uma novela contada num registo 
coloquial, em que prevalecem o tom dialógico, a ironia, o humor e muitos sinais de 
uma perspicácia e de um conhecimento profundos da realidade adolescente, traços 
a que Alice Vieira tem habituado os seus leitores de todas as idades. 
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http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/portal.pl?pag=sol_la_fichaLivro&id=599profu
ndos 
 

Mais obras desta autora no centro de recursos 
Úrsula, a maior 
Trisavó de Pistola à Cinta 
Graças e desgraças da corte de El- Rei Tadinho : monarca iluminado do Reino das Cem 
Janelas 
João Grão de Milho e Rato do Campo e Rato da Cidade 
Eu bem vi nascer o sol 
O meu primeiro D. Quixote : traduzido por Alice Vieira 
Vinte cinco a sete vozes 
Águas de Verão 
Contos e lendas de Macau 
 
Ligações a propósito 
 

http://www.app.pt/nte/alicev/trisavo1.htm 

http://html.editorial-caminho.pt/ 

http://alicevieira.net/index.htm  

Página da autora 
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