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Sobre o livro
O Cavalo Preto é um belo potro, elegante, dócil, inteligente e sensível, que qualquer pessoa gostaria de ter
por companheiro. Descendente de um grande vencedor de corridas, teve uma educação esmerada em
virtude da qual aprendeu a respeitar e a estimar os
outros animais e os homens. Todavia há quem, levado
pela ganância ou pelo egoísmo, não compartilhe tais
sentimentos e chegue ao ponto de exercer sobre ele
sevícias e brutalidades a todos os títulos condenáveis.
Uma obra recheada de ternura e poesia que patenteia
igualmente uma severa crítica ao egoísmo e brutalidade com que eram, e em muitos casos ainda hoje
são tratados, os cavalos, tanto a nível doméstico
como a nível de competição.

Sobre a autora

Destaques
• Um clássico juvenil que é também uma das obras mais publicadas em todo o mundo;
• Livro recomendado pelo PNL – (6.º ano de escolaridade).

Edição e
Distribuição

Anna Sewell (1820-1878) nasceu em
Norfolk, Inglaterra, a 30 de Março de
1820. Sua mãe era escritora e o seu
pai um modesto comerciante. Mercê
dos fracos recursos financeiros de
ambos, cedo conhece as tristezas de
uma vida difícil. A fragilidade da sua
saúde ensombreia-lhe ainda mais a existência, vedandolhe o acesso a uma vida sã e normal como a de tantas
outras raparigas da sua idade. Certo dia, ao regressar da
escola, fractura uma perna. Vítima de um tratamento
inadequado, Anna fica inválida para sempre. Para se
deslocar a casa, muito distanciada da cidade, o pai
compra-lhe um carrinho com um pónei. É ao guiar este
carrinho que Anna concebe a história do seu Cavalo
Preto (Black Beauty). Publicado em 1877, esse romance
vem a conhecer rapidamente um êxito extraordinário.
Anna porém, pouco goza dessa glória: morrendo um ano
depois dessa publicação mal tem tempo para se aperceber do efeito da sua maravilhosa dádiva à literatura.

Apartado 4352 • 1503-003 Lisboa • Tel. 217 781 028 / Tel./Fax 217 786 295
E-mail: editorial@novavega.mail.pt • www.novavega.pt

