
Blogue “OS MEUS LIVROS” 

 

Dizem os ditados que “Água mole, pedra dura, tanto dá, até que fura!”, “Quem espera sempre 

alcança!”, “A vontade remove montanhas!”, “Onde há vontade, há possibilidade”. 

É com este espírito que nos colocamos na gestão deste Blogue, que somos o que fizemos, todos 

nós, ao longo destes anos. Já somam 12. Vejam-nos online! 

“Não deixe para amanhã aquilo o que pode fazer hoje!”. Comente um livro que já leu e gostou. 

Leia um livro novo e comente. Conte-nos um pouco dessa história. Aguce-nos o apetite de ler. É 

claro, que as primeiras linhas podem custar a sair, mas “Devagar se vai longe!”. “Não existem 

rosas sem espinhos!” e o segundo comentário vai ser mais fácil…o terceiro idem e depois, daí por 

diante, tudo fluirá. 

Não existiríamos sem vocês, uns sem os outros. Porque insistimos, porque persistimos, porque 

acreditamos que contribuímos, de algum modo, para uma ocupação saudável dos tempos livres - 

“Mente vazia, oficina do diabo!”- para o desenvolvimento intelectual da nossa massa educativa, 

“obrigando” a ler, a pensar o que escrever, como escrever, que palavras, que pontuação, que 

sentido critico, que lógica de pensamento, que criatividade no texto para estimular outros à 

leitura. 

Porque cremos que este processo todo se refletirá em pessoas mais sábias, mais contributivas 

para uma sociedade melhor, mais preparadas para se defenderem, continuamos na divulgação 

desta plataforma digital e incentivo à leitura e escrita que registará, para todo o sempre, os 

trabalhos publicados. 

“Não julgue um livro pela capa!” Atreva-se a conhecê-lo. Há surpresas surpreendentes e, assim, 

vamos crescendo, percebendo o mundo à nossa volta. 

Aguardamos a vossa participação porque é dela que nos alimentamos, a todos: “Grão a grão 

enche a galinha o papo!” 

“A união faz a força!”  

Que estas frases de sabedoria popular nos levem para a sabedoria dos livros! 
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