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       Messancy, 24 de Novembro de 2010 
 
 
Exmo. Sr. Prof. Germano António Alves Lopes Bagão 
Director do Agrupamento de Escolas de Cuba 
Largo da Feira 
P-7940-999 CUBA 
 
c.c. Director Regional de Educação do Alentejo 
Rua Ferragial do Poço Novo, 22 – Apartado 125 
P-7002-555 Évora 
 
 
Assunto:  professora de Educação artística, Maria do Carmo Carocinho 
 
 
 
 
Exmo. Senhor, 
 
Numa recente pesquisa pela internet sobre o posicionamento do meu livro “O Pai Natal está 
constipado”, reparei na hiperligação  
 
“O Pai Natal Constipado - teatro EBI de Cuba - [ Translate this page ] Nas comemoração do Natal, os 
alunos das turmas do 7º A e do 7º B, dramatizaram a história O Pai Natal Constipado, que foi adaptada 
para teatro pela ... 
ebicuba.drealentejo.pt/ebicuba/jornal/...pai_natal/pai-natal-2009.htm...” 

 
e, um pouco mais abaixo, mais hiperligações também sob o título “Pai Natal constipado” para 
vídeos no Sapo.  
 
Curiosamente, tive o pressentiment de que a peça em questão seria um plágio do meu livro, 
embora a palavra “está” estivesse omitida no título da peça de teatro da EB1 de Cuba. Não me 
tinha enganado no meu pressentimento, pois ao ver o excerto em vídeo da representação que 
se encontra no Sapo, verifiquei que o diálogo é “palavra por palavra” o texto da minha peça. 
Claro que não sei se foram utilizados os três actos ou somente os dois primeiros, mas todo o 
diálogo do excerto no Sapo é textualmente o meu livro.  
 
Como V.Exa. sabe, de acordo com a Convenção internacional de Berna, todos os textos 
publicados estão sob direitos de autor durante a vida do mesmo e 50 ou mais anos 
(dependendo dos países) para além da data do falecimento do mesmo. 
 
Não só a professora de Educação Artística Maria do Carmo Carocinho não teve o mínimo 
respeito nem por esta convenção internacional, nem pela propriedade intelectual da autora da 
peça, pois levou à cena o texto da mesma sem me pedir autorização (logo, sem pagar nem 
direitos autoriais nem de representação) e, ainda por cima, vangloriando-se de ter “adaptado 
para teatro” um texto que é uma peça de teatro já publicada. Nem mesmo se dignou mencionar 
o nome do(a) autor(a) do texto que supostamente “adaptou”. 
 
Este procedimento não foi ingénuo, evidencia claramente uma premeditação, porquanto, para 
desviar a atenção, a dita professora omitiu a palavra “está” no título da representação.   
  



 

 

 
Uma vez que V.Exa. representa a direcção do agrupamento escolar, dirijo-lhe esta carta no 
sentido de resolvermos este assunto de uma forma amigável, sem mesmo agravações no 
campo profissional para a referida professora que, todavia, deverá ser severamente 
repreendida pela sua desonestidade. Proponho, portanto, o seguinte: 
 
1.  Compra de 30 exemplares do meu livro bilingue “O Pai Natal está constipado / Le Père 
Noël est enrhumé”, que certamente encontrarão lugar nas bibliotecas escolares e municipais 
da região 
 
2. Pagamento de 20 EUR de direitos de representação, conforme indicado na página 
“Teatro” do meu sítio pessoal www.dulcerodrigues.info 
 
3. Rectificação – em todos os sítios web e outros em que se encontram referencias à peça 
– no sentido de que seja mencionado “a peça O Pai Natal está constipado, da autora 
portuguesa Dulce Rodrigues”. 
 
4. Hiperligação na página respectiva do meu sítio pessoal e do infanto-juvenil 
www.barry4kids.net para as páginas do agrupamento e do Sapo onde se podem ver fotos ou 
vídeos da representação.  
 
Não posso desfazer o que foi feito, penso que será razoável esta minha proposta, e que V.Exa. 
compreenderá a ligitimidade das minhas solicitações. 
 
Para o pagamento dos livros e dos direitos de representação, existem três opções: 
 

(a) encomenda ao editor (www.publibook.com)  
(b) através de www.amazon.fr  
(c) directamente a mim (dulce@dulcerodrigues.info) 

 
Nos dois primeiros casos, será necessário o envio comprovativo da compra e o depósito de  
20 EUR na minha conta. Caso V.Exa.  prefira a terceira opção, queira depositar a quantia de 
320 EUR (30 x 10 EUR = 300 + 20 = 320) na minha conta BGL BNP PARIBAS LU72 0031 
3815 6230 1000, BIC/ SWIFT BGLLLULL com a mensagem “livros Pai Natal está constipado, 
Cuba). Após recepção do pagamento, os livros serão enviados à sua atenção. Enviarei 
igualmente uma atestação em como foram pagos direitos para a representação de 24 de 
Outubro de 2009. 
 
Aproveito a oportunidade para oferecer a V.Exa. a minha colaboração em algum projecto 
pedagógico que possa tencionar levar a efeito, pois não é certamente por causa deste infeliz 
incidente que vou tomar uma atitude negativa nesse aspecto. Gosto também imenso do 
Alentejo e sou uma defensora acérrima da problemática da nacionalidade portuguesa de 
Cristóvão Colombo, embora considere que Portugal teve sobejamente grandes navegadores. 
Será um assunto que poderemos seguir numa próxima oportunidade, que desejo seja de teor 
mais agradável. 
 
Saudações cordiais e literárias 
 

        (original assinado) 

 

P.S. Junto cópia da página na google 
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