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NATAL-RN, BRASIL, 08  de Dezembro de 2016 

 

Caros familiares e amigos, 

 

Em breve será publicado um livro da minha autoria intitulado Olhares 

Amendoados, Reminiscências do Extremo Oriente. 

De acordo com o contrato assinado entre a Editora e o autor foi necessário 

realizar um pagamento relativo ao processo editorial. O preço fixado para 

cada exemplar é de 13,00 Euros. 

Creio que a obra pode interessar aos  macaenses em geral, às pessoas de 

língua portuguesa que atualmente residem ou que estiveram em Macau e no 

Extremo Oriente, e a todos aqueles que  tenham o gosto da leitura e 

curiosidade de saber algo mais sobre aquela parte do mundo. 

Venho, por este meio, convidar-vos a apoiar esta publicação através da 

aquisição, diretamente, de um ou mais exemplares e da divulgação do livro 

pelos vossos familiares e amigos, em lugar de efetuarem a compra numa das 

livrarias onde ele estará à venda. 

Encontrando-me no Brasil, agradeço-vos que entrem em contato com o meu 

filho Pedro ou com a minha neta Catarina para realização da encomenda e 

acordo sobre o modo de entrega e pagamento dos exemplares adquiridos. 

Pedro Miguel Gomes da Silva 

Rua D. Luís de Castro Nº 4, 1º C   2790-188 Carnaxide 

E-mail: pedrogs63@gmail.com 

Telefone: 96 4812374 

 Ana Catarina Gomes da Silva Ribeiro 

Rua António Alçada Baptista, nº1C, 3ºA 

E-mail: ana.catarina.gsilva@gmail.com 

Telefone: 969504056 
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Caso o pagamento se realize por transferência bancária, a conta a creditar 

será: 

Titular: Ana Catarina Gomes da Silva Ribeiro 

IBAN : PT50 0018 0003 43335397020 55 

Agradeço-vos, desde já, a vossa colaboração e espero que apreciem o meu 

trabalho. 

Aproveito a oportunidade para vos desejar um Bom Natal e um Feliz 2017. 

Um abraço amigo do 

Oscar 

 

  

Flutuando 

…Na cidade há um bairro flutuante. Gente que balança. 

Hoje na serenidade do rio, amanhã nas ondas do oceano. Hoje 

rindo, amanhã chorando. Vida de alegria, de labuta, de 

sofrimento. 

A aparente pobreza esconde riquezas de alma. 

Hoje é dia de queimar pauzinhos de incenso perfumado. E de 

orar à deusa A-Má. 


