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JORNALISTA ANA KOTOWICZ 
LANÇA LIVRO INFANTIL SOBRE ADOÇÃO 

 
No dia 1 de junho, celebrando o Dia da Criança, chegará às livrarias a nova aposta da Livros Horizonte, Reis Procuram 

Príncipes, da jornalista Ana Kotowicz. Um livro infantil que através de um conto explica aos mais pequenos o caminho 

da adoção, com as ilustrações mágicas de Rita Correia, onde as imagens e a história parecem ganhar vida e saltar do 

papel. Numa linguagem sensível e adaptada às crianças, a autora dá a descobrir uma forma diferente de construir 

uma família.  

No próprio dia 1 de junho será o lançamento do livro, às 18h na Bertrand das Amoreiras. Com apresentação de Luís 

Osório, esta será uma tarde para ser passada em família, pois a ilustradora preparou algumas atividades também para 

os mais pequenos. Estão todos convidados! 

 

Ana Kotowicz nasceu em 1974, numa 

família onde cada um dos avós vinha 

de um país diferente, e sempre gostou 

de escrever. Já em criança 

inventava policiais em que as 

personagens eram ela e os irmãos. 

Estudou Arte e Design, Marketing e 

Publicidade - não imaginava que 

pudesse viver da escrita, mas nunca 

parou de escrever. Em 1998, quando 

ainda não havia internet nas redações 

e o correio chegava todo em 

envelopes, foi recebida como 

estagiária numa revista mensal, com a ajuda do pai, repórter fotográfico. É até hoje jornalista. 

Escreveu notícias, fez reportagens e entrevistas, editou textos, coordenou secções e chefiou redações. Ao mesmo tempo, a 
vontade de ter um filho levou-a, em conjunto com o marido, a querer adotar. Este livro é a sua forma de explicar aos mais 
pequenos esse caminho para construir uma família, diferente daquele que todos conhecem de cor. 
 
Rita Correia (Oeiras, Março de 1977) é licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Embora tenha começado a 
ilustrar profissionalmente desde 1999, costuma dizer que tem uma carreira com mais de 30 anos, pois mesmo antes de saber 
escrever o seu nome, já desenhava pessoas, árvores e ursos com bastante detalhe e convicção. Presentemente ilustra vários 
projetos de livros infanto-juvenis, artigos e capas editoriais, assim como algumas imagens de marca e livros escolares.  
Em 2012 escreve e ilustra Um livro para Ti. Segue-se O Meu Nome É... que inclui também uma música inédita da sua autoria. 
Ambos assentam nos mesmos princípios, sendo dois projetos bastante acarinhados na comunidade escolar, onde a autora-
ilustradora os apresenta com frequência em horas de conto e workshops por todo o país.  
 

Para mais informações e marcações de entrevista com a autora, contactar:  
Rosa Machado t: 213 466 917 e: rosa.machado@livroshorizonte.pt 
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