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Guia de leitura  
 
                 
                 Título  
                 Poemas da Mentira e da Verdade 
        
                Autor 
                Luísa Ducla Soares 
 
                Vale a pena ler este livro porque… estes poemas jogam com uma forma    
diferente de ver o mundo, desencadeando momentos divertidos. 
 
Biografia                                               
 
LUÍSA DUCLA SOARES (Maria Luísa Bliebernicht Ducla Soares 
Sottomayor Cardia) nasceu em Lisboa a 20 de Julho de 1939. É 
licenciada em Filologia Germânica. Iniciou a sua actividade 
profissional como tradutora, consultora literária e jornalista, tendo 
sido directora da revista de divulgação cultural Vida (1971-2).  
Foi Adjunta do Gabinete do Ministro da Educação (1976-8).  
Trabalha desde 1979 na Biblioteca Nacional onde é assessora 
principal e responsável pela Área de Informação Bibliográfica.  
Colaboradora de diversos jornais e revistas, estreou-se com um livro de poemas, 
Contrato , em 1970.  
Dedicada especialmente à literatura para crianças e jovens , publicou mais de meia 
centena de obras neste domínio.  
Escreveu 26 guiões televisivos que constituem a série sobre língua portuguesa 
Alhos e Bugalhos.  
Realizou o Site da Internet da Presidência da República para crianças e jovens 
(http://www.presidenciarepublica.pt/pt/main.html).  
Tem escrito poemas para canções, tendo sido editado em 1999 um CD com letras 
exclusivamente de sua autoria musicadas por Suzana Ralha. Intitula-se 25 por ser 
constituído por 25 canções e se integrar na comemoração dos 25 anos da Revolução 
de 25 de Abril.  
Recusou, por motivos políticos, o Grande Prémio de Literatura Infantil que o SNI 
pretendeu atribuir-lhe pelo livro História da Papoila em 1973. Recebeu o Prémio 
Calouste Gulbenkian para o melhor livro do biénio 1984-5 por 6 Histórias de 
Encantar e foi galardoada com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto 
da sua obra em 1996.  

 In  

http://www.app.pt/nte/luisads/bio.htm 

Sinopse (resumo da obra) 
Os Poemas da Mentira e da Verdade são dois olhares simultâneos sobre a realidade. 
O da imaginação, da fantasia, do "nonsense" e o da seriedade, da objectividade, do 
espírito crítico. Num e noutro perpassa um humor muito característico da autora. 
Dedicados a crianças avessas à leitura e particularmente à poesia, este livro cativá-
las-á pela irreverência, pelo jogo de palavras, pela cumplicidade com o mundo das 
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crianças. Revela-se, na opinião de muitos professores, como um excelente recurso 
para os miúdos que não lêem. 
 
In 
  
http://www.webboom.pt/ficha.asp?id=44756 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Dedicado a crianças avessas à leitura e particularmente à poesia, os Poemas da Mentira e da 
Verdade, de Luísa Ducla Soares, cativam pela irreverência, pelos jogos de palavras, pela 
cumplicidade com o mundo infantil. Cheios de imaginação e fantasia, mostram como pode ser 
divertido brincar com as palavras.  
Este livro é recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 5º Ano. Mas todas as crianças 
mais novas que gostam de ler ou de ouvir ler vão gostar de descobri-lo.  
 
In  
 
http://www.mae.iol.pt/artigo.php?id=941431&div_id=3686 
 
Mais obras desta autora no centro de recursos 
 
Seis Histórias às Avessas 
As viagens de Gulliver 
Três Histórias do Futuro 
Diário de Sofia e Companhia 
Poemas da Mentira e da Verdade 
 
Ligações a propósito 
 
http://www.app.pt/nte/luisads/ 
 
Página sobre a autora e a obra; disponibiliza textos integrais e trabalhos de alunos 
 
http://www.presidenciarepublica.pt/pt/main.html 
 
Página realizada pela autora, para crianças e jovens 
 
http://www.app.pt/nte/luisads/discurso-dir.htm 
 
Entrevista à autora 

 

 

 

 

 

 

 


