
era uma vez uma mulher que acordou revolvida durante
o sono;
era uma vez um homem que inventava histórias;
era uma vez uma família que não sabia ir de férias;
era uma vez uma ninfa que morava num castelo cheio
de cobras;
era uma vez uma sala onde os quadros despertavam;
era uma vez uma mulher que foi visitada por um
fantasma;
era uma vez uma mulher que fez uma viagem e tinha
pânico de répteis;
era uma vez uma mulher que decidiu apropriar-se da
terceira lei de newton e terminar a história.

ASSIM É O PRIMEIRO LIVRO DE CONTOS DE ELISA FERREIRA, QUE A

EDITORA ESTRATÉGIAS CRIATIVAS PRESENTEMENTE PUBLICA, UMA

OBRA DE HORAS E DE HISTÓRIAS EXTRAORDINÁRIAS, ONDE, NUM RE-

GISTO INQUIETANTE, RECORRENDO POR VEZES AO INSÓLITO E AO MA-

CABRO, A AUTORA NOS COLOCA PERANTE A TRAGICIDADE CÓMICA

DO DIA-A-DIA, E PERANTE A NECESSIDADE DE CONVIVER COM OS NOS-

SOS MEDOS MAIS ANCESTRAIS.

ELISA FERREIRA nasceu em Famalicão,
em 1953,  e viveu no Porto até concluir o
emsino secundário. Frequentou a
Faculdade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa até 1974, em
simultâneo com o Curso Superior de
Dança do Conservatório Nacional de
Lisboa. Foi Bailarina no Ballet Gulbenkian
durante 19 anos. Bolseira da F.C.G. no
The Place, Londres; e na Martha Graham
Dance Company, Nova Iorque. Ganhou o
prémio melhor bailarina 1986. Deu aulas
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“A Mulher adormeceu revolvida, e por
volta do sono profundo cortou-o aos
pedaços e enfiou-o num saco plástico.
Era curioso ver o pouco espaço que
ocupava!
Observava-se a proceder à operação:
começava a serrar da cabeça até baixo.
Como se estivesse a desfazer uma es-
tátua. Saía pó por todos os lados em
vez de sangue, tripas e miudezas. Pas-
sava-se tudo numa tonalidade azulada,
muito bonita.”
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