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“Quantas vidas temos, afinal ?

“É do nosso quotidiano, de vez em quando, lembrarmo-nos de provérbios, uns mais conhecidos, outros

A alma dá-nos uma identidade e nós arranjamos as aparências?

uma nuvem ligeira que passa e não regressa. Fazemos mal… pois deveríamos antes meditar no significa-

Samuel fez-se cativo da dissecação da sua história.

tes espirituosas. São a tradução de experiências, que de tão repetidas fazem jus a uma mensagem capaz

queles que o conduzem nesta jornada (Rute e Rafael) que alinhavam a verdade. E é na busca das perso-

tando a sabedoria popular, o conhecimento e a experiência dos nossos antepassados, que não devemos

Quantas faces de nós mostramos ao mundo?

Quero reconhecer quem sou, mas onde está a minha face?

É a procura pelo seu berço, entre sobreviventes do holocausto e emoções, a inteligência e a energia danagens deste romance que o café vai curando a mente.”

menos conhecidos, que nos ocorrem à memória, mas que depressa deitamos ao esquecimento, como

do profundo que eles contêm.Os provérbios não aparecem por mero acaso, tão-pouco são fruto de mende as transmitir. Assim nascem os provérbios, conhecimento acumulado, por várias gerações, represendesprezar. (...) Neste livro, tentarei interpretar alguns deles e expô-los ao leitor que os queira lembrar, e
comigo os esmiuçar.”

in Nota Introdutória
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“Mãe Solidão” retrata a vida de uma família destroçada pelo infortúnio de uma doença e de um acidente.

De 4 pessoas e 8 mãos resulta uma aplicação linear, que deixa brotar linhas de prosa poética. Benedita

dos dois filhos sobreviventes. É esta mãe ausente, fria, distante e desequilibrada que Maria Alzira Ca-

o significado do texto. O leitor terá a tarefa de encontrar nele, o que está oculto e visível... entre linhas.

que condicionará para sempre os sentimentos de uma mãe, cuja atitude se reflectirá para sempre na vida

bral, dobra e desdobra nas páginas deste romance.

Stingl poetou as linhas de Luís Henrique Stingl e Luís Ramos Pereira. Maria José Andrade traduziu
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‘Alma’ é sinónimo de íntimo, de espírito, de sentimento. ‘Alma Minha’ é sinónimo de um brotar natural

Maria de Lurdes Monteiro escreve poemas que falam de quem ela é. Criou poesia e deixou que a voz

papel. Numa escrita natural e leve, tocada pela musicalidade dos versos e das rimas, mas, sobretudo,

rico criado para dar voz aos sentimentos e críticas, que, no seu percurso de vida de emoções, a autora

parece transportar-nos para o tempo dos cantares ao amor sincero, à fé em Deus, ao ‘eu’ não material e

de Lurdes, mas é, em cada um deles, a figura da sua linguagem na vida, com uma mescla de sensoria-

de palavras, do mais profundo interior de um ser pensador e inquiridor até às linhas de uma folha de

introspectiva e emotiva, o sujeito poético, sincero apreciador da vida e do mundo que o rodeia, quase
ao louvor à vida e à alma.

do seu “eu” poético falasse dentro dos poemas. E assim, “Lágrimas” pode ser o “eu” real ou o “eu” líescolheu escrever para ficar registado. Esta compilação de poemas não será a árvore da vida de Maria

lidade e sentimentalidade.
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Contos da Tia Nina reúne treze contos inéditos de grande sensibilidade e imaginação, cuja temática versa
essencialmente sobre o respeito pela Natureza e pelo próximo, através de pequenas e deliciosas histórias
de cariz moralizador.

O leitor vê-se inserido num mundo repleto de sonho e fantasia, onde tudo é mágico e onde grandes

aventuras acontecem. A cada página sente-se o respirar da vida, o sentir da Natureza e do mundo. Os

sentimentos das personagens e as suas aventuras saltam do papel para os nossos corações, graças à lin-

guagem simples e repleta de descrições sensoriais.

Um livro para crianças, para jovens e, sem dúvida, para adultos que ainda não se esqueceram de sonhar.

