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Exmo. Senhor Dr. Nuno Crato, 
 
A 13 de Janeiro enviei à secretária de V.Exa. um pedido de audiência (junto), no seguimento 
da conversa que igualmente tive com ela. Sei que o prazo era muito curto, pois eu 
regressava à Bélgica poucos dias depois. Esperava, contudo, que ela me enviasse uma 
resposta à minha mensagem. Como não foi o caso e como estarei de novo em Portugal de 
17 de Março a 6 de Abril, tomo a liberdade de escrever directamente a V.Exa. com a 
esperança de que a mesma lhe chegue às mãos e o assunto tenha, assim, seguimento.  
 
Permito-me também pôr por escrito os assuntos que gostaria de discutir com V.Exa. se tiver 
a oportunidade de poder receber-me pessoalmente.  
 
Plano Nacional de Leitura 

 
O Plano Nacional de Leitura tem como objectivo central elevar os níveis de literacia dos 
Portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus. São estes também os 
objectivos que defendo. A educação das crianças e dos jovens e o seu acesso à cultura em 
geral, e à leitura em particular, são uma das minhas principais preocupações, pelo que  
gostaria de propor a V.Exa. a minha colaboração. Sou escritora, entre outros de livros 
infanto-juvenis, vivo no estrangeiro, um pouco entre a Bélgica, o Luxemburgo e a Suíça, e 
vou muitas vezes a Portugal. Já vivi na Alemanha, onde também estudei. Por razões ligadas 
às minhas qualificações e carreira profissional, os meus livros estão publicados em várias 
línguas e em vários países. Alguns em livro tradicional, outros em e-book, outros em ambos 
os formatos. Recentemente, também em Portugal com o livro “Era uma Vez uma Casa”, que 
gostaria de ver incluído no Plano Nacional de Leitura. Existe um caderno pedagógico para 
este livro, como aliás para todos os meus outros infanto-juvenis.  
 
Desde que iniciei a minha carreira literária, depois de reformada precocemente de uma 
agência da OTAN por razões de saúde, tenho sido convidada a participar em salões do livro 
em vários países da Europa, como França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Bélgica (onde 
voltarei a estar presente este ano), assim como a visitar escolas e bibliotecas e a 
desenvolver outras actividades literárias e pedagógicas. Entre elas, a representação de uma 
das minhas peças de teatro por um grupo de alunos de um liceu na Roménia e também por 
um grupo de jovens no Luxemburgo. Seria longo enumerar aqui todos os convites e 
actividades que tenho sido solicitada a desenvolver, por isso, permito-me sugerir uma visita 
ao meu sítio pessoal www.dulcerodrigues.info.  
 
  

http://www.dulcerodrigues.info/


 

 

Gostaria de poder participar em actividades semelhantes em Portugal, em especial nas 
regiões mais afastadas dos grandes centros de actividade cultural e pedagógica. Tenho 
especial interesse e carinho por crianças mais carenciadas sob esse ponto de vista. Aliás, já 
estive em contacto directo com crianças na Etiópia e na Índia, e penso deslocar-me ainda 
este ano também a Madagáscar.  Atendendo a que vivo no centro da Europa e viajo 
bastante, poderíamos tornar essa colaboração também extensível a comunidades 
portuguesas em vários países. 
 
Além de viajar muito, sou também uma apaixonada por História, especialmente a de 
Portugal, da qual fiz o tema das minhas conferências, e penso que todos estes factores 
poderiam ser uma mais-valia a transmitir aos nossos jovens portugueses através de 
conversas e palestras. Não gosto de usar o termo “conferência” para este généro de 
transmissão de conhecimento e experiências e um público jovem.  
 
Por outro lado, além do meu curso universitário de Letras, possuo também o Science 
Foundation course da Open University no Reino Unido, pelo que costumo juntar as minhas 
três “paixões” Letras, Ciência e História, para sensibilizar os jovens para a Ciência e a 
Matemática, pois mesmo um exercício de Matemática ou uma experiência de Física ou 
Química podem ser contados como uma estória, muitas vezes tirada da própria História. 
Penso que este género de actividades é até muito interessante, pois possivelmente não 
existem tantas pessoas a poder fazê-las. 
 
No seguimento da publicação do meu primeiro livro, criei o sítio infanto-juvenil 
www.barry4kids.net em quatro línguas com temas sobre vários campos do conhecimento. 
 
Agrupamento de Escolas de Cuba 
 
Junto envio cópia da carta que dirigi a 24 de Novembro de 2010 ao director do agrupamento 
e também ao director regional sobre o assunto. Até este momento, nenhum deles teve a 
cortesia de uma resposta. Silêncio absoluto sobre o assunto. 
 
Fico a aguardar as notícias de V.Exa., na esperança de que tenha disponibilidade em me 
receber pessoalmente quando da minha próxima deslocação a Portugal, em Março, a fim de 
falarmos de uma possibilidade de colaboração. Poderá contactar-me directamente por 
correio electrónico a dulce@dulcerodrigues.info, se preferir. 
 
Com os meus antecipados agradecimentos pela atenção que V.Exa. possa dedicar a este 
assunto, apresento os meus melhores cumprimentos. 
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