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Vale a pena ler este livro porque… cada página nos transporta a 
um tempo que se adivinha já… 

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

Sinopse (resumo da obra) 
Imagina que alguém descobria petróleo em Portugal. 
O que mudaria na tua vida? 
Ou então que vivias em Alcochete e, incomodado por um certo cheirete, resolvias 
saltar para um foguetão… 
Há também a história de um rei que não conseguia escolher rainha e se viu sem 
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descendentes. 
Tudo isto e muito mais podes conhecer se leres Três Histórias do Futuro. 
 
In 
 
http://portuguesfreixo.blogs.sapo.pt/3687.html 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Vale a pena ler de novo as três narrativas breves de Luísa Ducla Soares reunidas sob 
o título Três Histórias do Futuro, uma obra publicada, pela primeira vez, em 1982, 
pela Afrontamento, agora, revista pela autora e reeditada pela Civilização.  
Lançando mão de um discurso de riso largo, bem humorado, mas que, não raras 
vezes, esconde uma inusitada seriedade e intenção crítica, nestas narrativas, a 
autora de A Gata Tareca e Outros Poemas Levados da Breca (1990, Teorema) recria 
ficcionalmente três situações de fundo problemático que, à primeira vista, apontam 
para um futuro longínquo, embora os vectores ideotemáticos que as perpassam se 
afigurem, em muitos casos, plenos de actualidade.  
Logo no primeiro conto, intitulado «Que grande furo», ainda que o narrador situe a 
acção nos «meados do século vinte e um» e em «Lisboa, cidade dos buracos» 
(Soares, 2004: 4) e faça do nó diegético fundamental da narrativa a descoberta 
ocasional de petróleo na capital, observamos inúmeras notações - muitas delas de 
feição satírica - que remetem para os nossos dias como as questões da 
desvalorização do património público em favor de interesses económicos , do 
endividamento público , do poder financeiro insaciável das multinacionais, que 
transparece claramente, por exemplo, na conclusão deste texto de Luísa Ducla 
Soares , e, ainda, de um certo alheamento face aos elevados índices de poluição em 
ambientes urbanos.  
Também na segunda narrativa que podemos ler em Três Histórias do Futuro - 
«Século XXVII, Cidade de Alcochete» - a temática da ecologia é central. De facto, 
neste texto, é a incapacidade humana de estabelecer limites ao progresso e à 
industrialização desenfreada que obriga a um voltar de costas à sua terra do Sr. 
Roquete que vendia sabonete, bem como dos restantes habitantes de Alcochete. No 
entanto, a viagem no super-foguetão em direcção a um novo planeta, em busca do 
paraíso, acabou por ser infrutífera e o velho vendedor de sabonete voltou à terra 
natal, onde, enfim, pode usufruir do «livre perfume da maresia» (idem, ibidem: 28).  
Cruzam-se, ainda, neste livro, e como sugerimos, aspectos ligados à ficção científica 
e/ou aos avanços tecnológicos. É o que acontece no último texto da colectânea, 
«Um filho por encomenda», a história do monarca D. Malaquias, o Mecanista, que 
«era o mais avançado de todos os reis», embora vivesse atormentado por um 
problema: «não escolhera rainha, não gerara herdeiros.» (idem, ibidem: 31). A 
verdade é que já lhe tinham apresentado «louras princesas, morenas sultanas, 
actrizes e bailarinas, meninas burguesas, raparigas operárias, moças camponesas. 
Mas ele suspirava. Nenhuma tinha a perfeição de uma máquina. Umas falavam de 
mais, outras eram gordas de mais, outras baixas de mais, outras espertas de menos, 
educadas de menos. As de cabelos lisos pareciam vassouras. As de cabelos 
ondulados lembravam carneiros. As princesas eram sempre tão pálidas! As 
camponesas tão vermelhas! (…) Nenhuma ostentava a perfeição de uma máquina. 
Nenhuma lhe garantia um filho perfeito.» (idem, ibidem: 31, 32)… O desfecho da 
narrativa – pautado pela instauração do equilíbrio e da felicidade – vem provar, 
porém, que a perfeição mecânica só faz verdadeiramente sentido em face da 
dedicação humana.  
E é este, aliás, um dos eixos ideológicos alicerçantes comuns quer, em particular, 
aos textos contidos em Três Histórias do Futuro, quer, em geral, à produção literária 
de recepção infantil assinada por Luísa Ducla Soares. E é este, enfim, que acaba por 
espelhar um pouco daquilo que Vergílio Alberto Vieira designa como conversão do 
«potencial lúdico da língua em matéria de humanização» (Vieira, 2001: 9). É 
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felizmente desta e de muitas outras substâncias similares que os livros de Luísa 
Ducla Soares são feitos… 
 
In 
 
http://www.terranova.pt/site/paginas.asp?tp=&acr=ra&idpag=763 
 
Mais obras desta autora no centro de recursos 
 
Seis Histórias às Avessas 
As viagens de Gulliver 
Diário de Sofia e Companhia 
Poemas da Mentira e da Verdade 
Seis contos de Eça de Queirós 
 
Ligações a propósito 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


