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“ILHA DA MADEIRA. Páginas de incontestável beleza
artística. M.J.Tavares tem talento criativo, estilo cativante,
lírico, sensibilizador, gracioso. O livro revela um escritor
pleno de virtudes, de inteligência, de raro poder descritivo,
imagens copiadas da natureza dadivosa, escritura correta, de
quem domina o idioma com segurança e sabedoria. Gostei do
trabalho, que enternece, emociona, ilustra. Há páginas de
ficcionista consumado. Obra que vale instante de recreio, a
serviço da educação. ”A TITO FILHO - Jornalista do “Jornal do
Piauí” (Extraído da sua coluna “Caderno de Anotações”)
“Conhecemos MARTINHO JOSÉ TAVARES há mais de 30
anos... Sempre o admiramos, não só pela retidão de caráter
como pelo entusiasmo, determinação e dotes culturais,
evidenciados ao correr de sua virtuosa carreira. MARTINHO
JOSÉ TAVARES revelou-se perante o público, com a 1ª Edição
do romance ILHA DA MADEIRA, editado em 1980, com
excelente aceitação. Em 2001 surpreendeu-nos com a
publicação de Vi–ALPHA & ÔMEGA, onde exercita o seu
pensamento filosófico-religioso, abrindo um debate
especulativo de natureza científica e mística. Pois agora,
MARTINHO JOSÉ TAVARES resolve brindar-nos com a 2ª Edição de ILHA DA MADEIRA. Parabéns.
”WALTER FARIA PACHECO Procurador Federal, Poeta, Compositor, Músico, Ex-Dep.Estadua-RJ,
Ex-Secretário de Educação e Cultura e Ex-Secretário de Transporte e Comunicação do Estado do Rio
de Janeiro, com várias obras publicadas. “A CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS aplaude “ILHA
DA MADEIRA” e envia ao seu autor MARTINHO JOSÉ TAVARES, OS MAIS ARDENTES VOTOS DE
SUCESSO. Que as previsões futurólogas de seu romance – “Percorrendo a enorme Avenida
Fluminense, onde outrora fora a estrada de ferro que, agora subterrânea, constitui o Metrô que
interliga toda a Megalópoles da Baixada Fluminense” (Pág. 69 Ob. Cit.) seja em futuro breve, um
brinde aos descendentes dos filhos desta terra nilopolitana.” ORLANDO HUNGRIA - Jornalista e Edil
(Moção de Congratulações e Aplausos da Câmara Municipal de Nilópolis). “Percorrendo as suas
páginas e o desenrolar dos fatos, percebe-se o quanto de força poética e de estrutura humana há em
suas páginas: Rogério e Sônia não são, apenas, dois personagens de um romance de amor entre
duas criaturas: eles representam o drama que atravessa o atual período histórico em que “valores”
se levantam para destruir o Amor entre os homens e ao Amor entre a Cultura e a Natureza.”
CELESTINO SACHET - Presidente da Academia Catarinense de Letras.

título

: Ilha da madeira

Autor

: Martinho José Tavares

Categoria

: Romance

Publicado

: 01/11/2018

Editora

: Autografia

Vendedor

: Digitaliza - Digitalizacao e Distribuicao de Conteudo Digital Ltda.

Páginas impressas : 112 páginas
PDF File: Ilha da madeira

Ler ou baixar Online Ilha da madeira PDF, ePub, Mobi Martinho José Tavares Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, “ILHA DA MADEIRA. Páginas de incontestável beleza...

Size

: 4.02MB

Baixar Ilha da madeira (PDF, ePub, Mobi) Martinho José Tavares GRATIS

PDF File: Ilha da madeira

Ler ou baixar Online Ilha da madeira PDF, ePub, Mobi Martinho José Tavares Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, “ILHA DA MADEIRA. Páginas de incontestável beleza...

Baixar Ilha da madeira (PDF, ePub, Mobi)
Martinho José Tavares GRATIS
Baixar Ilha da madeira (PDF, ePub, Mobi) Martinho José Tavares GRATIS
ILHA DA MADEIRA PDF - Are you looking for eBook Ilha da madeira PDF? You will be glad to
know that right now Ilha da madeira PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Ilha da madeira or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Ilha da
madeira PDF may not make exciting reading, but Ilha da madeira is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Ilha da madeira PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Ilha da madeira
PDF. To get started finding Ilha da madeira, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of ILHA DA MADEIRA PDF, click this link to download or read
online:
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...

[PDF]

A menina da montanha
http://media.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula.
Nascida nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados
pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo,
estocando conservas e dormindo com uma...

[PDF]

A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

Prepare-se para conhecer o&#xa0;método de arrumação que vem conquistando milhões
de adeptos pelo mundo afora. A&#xa0;japonesa Marie Kondo, consultora e especialista
no assunto, vai ajudar&#xa0;você&#xa0;a organizar sua casa e sua&#xa0;vida...

[PDF]

10% mais feliz
http://media.beebok.info/br-1007681175/10-mais-feliz.html

Dan Harris era um jornalista promissor, que construía com garra sua carreira de
apresentador na rede de televisão americana ABC News. Mas a obsessão pelo trabalho, a
autocrítica exagerada e a extrema competitividade o levaram a um ponto sem volta: o dia
em que teve um...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

Jejum Intermitente: Tudo o que precisa de saber para perder peso e
ter uma vida
[PDF]
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http://media.beebok.info/br-1347711605/jejum-intermitente-tudo-o-que-precisa-de-saber-paraperder-peso-e-ter-uma-vida.html

Se existisse um plano alimentar que possibilitasse queimar mais gordura, aumentar a
massa magra e aproveitar os benefícios de uma vida mais saudável, mais longa e mais
produtiva, você gostaria de saber mais sobre ele? Então é o livro que você estava...

[PDF]

O conto da aia
http://media.beebok.info/br-1293554466/o-conto-da-aia.html

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito
próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros
nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há...
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A coragem de não agradar
http://media.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...

Dieta Cetogênica: Receitas Da Dieta Keto - Queime A Gordura Do
Corpo E Perca Peso Rápido!
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1279621975/dieta-cetogenica-receitas-da-dieta-keto-queime-a-gor
dura-do-corpo-e-perca-peso-rapido.html

Descrição do livro: Você gostaria de mudar a sua vida? Você quer se tornar uma pessoa
mais saudável, aproveitando uma nova vida e melhor? Então, meu amigo, você veio para
o lugar certo! Está quase para descobrir uma dieta maravilhosa e muito...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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