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ERA UMA VEZ... UMA CASA

Uma obra cheia de sensibilidade e de ternura que nos faz prestar uma nova atenção à vida
pela autora portuguesa Dulce Rodrigues
Uma casa sozinha, perdida no meio da natureza e esquecida
de todo o mundo, vê finalmente diferentes visitantes aí se
instalarem, pouco a pouco, ao ritmo das estações… A
senhora Aranha, a senhora e o senhor Rato, a senhora Pata
e os seus filhotes, depois o grande Gato cinzento e branco,
a Ovelha, as Formigas, mesmo as Abelhas, todo este
pequeno mundo forma uma bela equipa e vive numa
tranquila harmonia.
Infelizmente, esta tranquilidade é repentinamente
perturbada pela chegada do Homem com o seu fiel
companheiro, o Cão! Que lição ensinará ao Homen a ser
menos egoista e a respeitar melhor a Natureza? Uma
amarga lição!
Ilustrações do ilustrador romeno Cristian Polocoser.
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Sobre este conto poético, o escritor, poeta e filósofo Serge Lapisse escreveu: Uma obra cheia de sensibilidade e de ternura,
na qual o coração se sobrepõe à razão para nos levar à descoberta de uma vida verdadeira em que cada ser vivo tem lugar.

Professores, pais e alunos têm à sua disposição em Barry4kids, o sítio infanto-juvenil do cão Barry, um caderno de
actividades sobre Era uma vez uma Casa.
Sobre a Autora
Avó de duas lindas meninas, Dulce Rodrigues escreveu seis livros infanto-juvenis (alguns publicados noutras línguas, como
chinês), dois livros de viagem e uma novela. Participou em diversas antologias internacionais e escreve em vários jornais e
revistas. Autora premiada no 2013 Hollywood Book Festival nos Estados Unidos e em concursos literários na Europa,
incluindo o 2013 London Book Festival, Dulce Rodrigues fala seis línguas vivas e traduz muitos dos seus próprios livros.
Algumas das suas peças de teatro juvenil foram representadas no estrangeiro. Natural de Lisboa, cidade que a viu crescer e
onde fez um curso universitário em Letras e Literaturas, viu-se atribuir mais tarde uma bolsa de estudos pelo Goethe-Institut
na Alemanha e uma outra para um curso cientifico com a Open University no Reino Unido, o que a levou a viver em vários
países da Europa. Depois de uma carreira profissional como tradutora de inglês e alemão junto das Forças Militares NorteAmericanas na Alemanha, e como funcionária internacional da OTAN, organização de que se encontra aposentada, divide
agora o seu tempo entre as viagens e os livros – como leitora e como autora, sobretudo para crianças, para as quais criou
também o projecto www.barry4kids.net (em quatro línguas). É apaixonada por História, em especial a riquíssima História de
Portugal, de que tem feito tema das suas conferências e de artigos publicados em jornais e revistas. Gosta também de
jardinagem, fotografia, arte, música e animais. É membro de diversas associações culturais e literárias em Portugal e no
estrangeiro e representante internacional do Jornal Sem Fronteiras (Brasil) e colaboradora do jornal BomDia.eu
(Luxemburgo). Visite-a em about.me ou em www.dulcerodrigues.info.

