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Escrito em entrevista com António Raúl Reis, membro fundador do 

jornal em-linha BomDia no Luxemburgo, este livro leva-nos aos anos 

conturbados de 1968-1970, em Portugal e na então Checoslováquia.  

 

São as recordações do encontro entre essas duas realidades 

políticas, tão diferentes e tão semelhantes, as emoções e reflexões 

sobre dois mundos prestes a desmoronarem-se, que a autora deseja 

partilhar com os leitores.  

 

Um pequeno livro que levanta grandes questões e pode suscitar 

bastante polémica, ao dar a conhecer às gerações mais novas 

realidades que, intencionalmente ou não, lhes foram escondidas ou 

deturpadas. 

 

No design da capa, a ilustradora portuguesa Patrícia Dias conseguiu 

retratar o peso histórico-cultural dessa época e, de forma a manter 

o conteúdo o mais real e original possível, foram utilizadas imagens 

encontradas nos registos fotográficos originais da autora. 
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Sobre a Autora 
Cidadã do mundo, curiosa de berço e viajante infatigável apaixonada por cultura em geral, Dulce Rodrigues escreveu dez 
livros infanto-juvenis (alguns publicados noutras línguas, como chinês), dois livros de viagem e uma novela. Participou em 
diversas antologias nacionais e internacionais e escreve em 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 e em Portugal. 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 científico 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 Norte-Americanas 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 www.dulcerodrigues.info.  



 


