Nome completo:
Ilse Lieblich Losa

Nascimento:
20 de março de 1913, Melle, Alemanha

Morte:
6 de janeiro de 2006 (92 anos), Porto, Portugal

Prémios:
1982: Prémio da Fundação Gulbenkian
1984: Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças
e Jovens
1998: Grande Prémio de Crónica, da APE (Associação
Portuguesa de Escritores)
1989: Prémio Maçã de Ouro da Bienal Internacional de
Bratislava

Beatriz e o Plátano (1976)
O Quadro Roubado (1976)
A minha melhor história 1979)
Bonifácio (1980)
Na quinta das cerejeiras (1984)
Ana-Ana ou uma coisa nunca vista (1986)
João e Guida (1987)
Ora ouve… (1987)
O rei Rique e outras histórias (1989)
O Sr. Pechincha (1993)
A adivinha (1994)
Beatriz e o Plátano

Títulos disponíveis na BE:
Romances
O mundo em que vivi (1943)
Um artista chamado Duque (1990)

Literatura infantil
Faísca Conta a Sua História (1949)
A Flor Azul (1955)
Um Fidalgo de Pernas Curtas (1958)
O Príncipe Nabo (1962)

A história de uma menina — a Beatriz —
que todos os dias vê diante da sua janela
um enorme plátano, de tronco grosso e copa
farta. Para Beatriz, aquela árvore fazia parte
da sua vida, tal como um bom amigo. Ora,
certo dia, as autoridades decidem deitar o
plátano abaixo, a pretexto de árvore tão
antiga não se enquadrar na moderna
paisagem que elas tinham planeado para a
cidade. E é a determinação da Beatriz em
defesa do seu "velho amigo" que acaba por
dissuadir as ditas autoridades de levarem a
cabo o seu plano.

O Mundo em que Vivi
“Este

romance
conduz-nos
em
crescendo de emoção desde a primeira
infância rural de uma judia na
Alemanha, pelos finais da Primeira
Grande Guerra Mundial, até ao
avolumar
de
crises
(inflação,
desemprego, assassínio de Rathenau,
aumento da influência e vitória dos
Nazistas) que, por fim, a obrigam ao
exílio mesmo na eminência de um
destino trágico num campo de
concentração”.

O Príncipe Nabo
Peça de teatro onde se procura um
príncipe para casar com a princesa.
Será que há pretendentes?

Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira
Biblioteca Escolar

