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No passado mês de Julho o “Em Jeito de Escrita” atingiu Record em visitas, o melhor valor de sempre, 2790 visitas totais foi o número 

apontado. Mais 2238 visitas do que no mesmo mês mas em 2010, e mais 650 visitas em relação ao mês anterior referente ao presente 

ano. 

Pensámos que este valor obtido deve-se ao Em Jeito de Escrita, ter apresentado nova imagem, o que levou a motivação de todos seguido-

res bem como dos colaboradores, a constante actualização e novidades também pode ter contribuído para tal.  

Ainda relativamente ao mês de Julho é de referir que atingimos as 90 visitas em média por dia, mais 72 visitas médias do que no mesmo 

mês mas em 2010, e mais 19 visitas médias do que no mês de Junho do presente ano. 

Mais uma vez verifica-se o aumento da adesão ao nosso site, e assim pretendemos manter as nossas expectativas, ter novos escritores, 

mais novidades, fazer sempre mais e melhor a cada dia que passa.  

Publicações realizadas no mês de Julho 2011  |  
 
� “Oh Amor” de Nuno Quintela 

� “Acto Sem Retorno” de Rosário Palma 

� “Esse Mar” de Rosário Palma 

� “A Vida Sem Óculos Escuros” de Rosário Palma 

� A Paixão da Fotografia – Edições Vieira da Silva 

� Armand Margjeka – Alive [Música] 

� “Tenho vontade de Ti” de Rosário Palma 

� “Grito de Revolta” de Rosário Palma 

� The Vaccines – All In White [Música] 

� “Noite” de Nuno Quintela 

� “A Mulher” de Casimiro Teixeira 

� “Alegria Disfarçada” de Rosário Palma 

� “Foi quando te vi” de Casimiro Teixeira 

� “A teoria das cordas…” de Inês Dunas 

� “Desenho-te…” de Dany Filipa 

� “Ser Poeta” de Rosário Palma 

� Entrevista com Inês Dunas 

� “CABARET” de Mefistus 

� “Perdida, Esquecida” de Dany Filipa 

� “A nova revolução” de Clarisse 
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� “O cronómetro…” de Inês Dunas 

� [Música] The Pain At Being Pure At Heart – Stay Alive 

� “A despedida” de Rosário Palma 

� “Caminhar” de Rosário Palma 

� “Ver o Mundo Através do Coração” de Rosário Palma 

� “Destino Oeste” Blog 

� “Sentimentos Abafados” de Rosário Palma 

� “Olá vida” de Moreira 

� “Expectativa Adiada” de Jotitaamiga Gonçalves 

� “Uma Outra Ideia de Amor” de Olga Alves 

� “Poema a um filho” de Rosário Palma 

� “De olho na Vida” livro de Isabel Martins 

� Lançamentos Junho/Julho – Edições Vieira da Silva 

� “O Mundo de acordo com Miro!” blog autoria de Casimiro Teixeira 

� “Mais Almas que Uma” de Casimiro Teixeira 

� “Consciência (Peso na)” de Nuno Quintela 

� “Poetar Contemporâneo ” Edições Vieira da Silva 

http://emjeitodeescritaportugal.wordpress.com/  


