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                            Título  
                             Úrsula, a maior 
                            
                             Autor 
                             Alice Vieira 
 
                             Vale a pena ler este livro porque… é oportunidade para (re)pensar 
a 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. 
 
In 
 

http://html.editorial-caminho.pt/show_autor 
 
Sinopse (resumo da obra) 
 
Maria João, de 14 anos, é filha de pais divorciados (o pai é um homem de esquerda, 
da classe média; a mãe vive para os seus sonhos domésticos e um pouco distante da 
realidade). O livro mostra a sua relação com os seus amigos da escola e o modo 
como ela constrói o seu próprio eu, observando criticamente as regras e valores dos 
pais. Maria João ajuda também a construir a personalidade de outra rapariga: Xuxu. 
Esta, filha de um aristocrata amigo da mãe, tem de percorrer um longo caminho 
para ganhar o direito ao seu próprio nome: Úrsula. (14-16 anos.) 
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http://html.editorial-caminho.pt/show_produto__q1obj_--_3D35018__--_3D_area_--
_3Dcatalogo__q236__q30__q41__q5.htm 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Não está disponível 
 
Mais obras desta autora no centro de recursos 
 
Trisavó de pistola à cinta 
Chocolate à chuva 
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 

http://www.eb23-diogo-cao.rcts.pt/Trabalhos/9a/entre.htm 

Entrevista feita por alunos à escritora 

 

 

 

 

 

 

 


