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No passado mês de Agosto verificou-se um valor Record em visitas desde que o Em Jeito de Escrita foi fundado. O pas-

sado mês apontou como valor total, 3448 visitas, valor esse bastante significativo para o historial do nosso site.   

Podemos ainda fazer uma comparação com o Agosto do Ano passado, que registou 1529 visitas totais, dessa comparação 

resulta que para este ano, esse valor sofreu um acréscimo de 1919 visitas.   

Com os seguintes dados ainda nos permite afirmar que por comparação entre Julho e Agosto do presente ano, as visitas 

totais subiram, para um valor de 658. 

 

Ainda relativamente ao mês de Agosto, podemos afirmar que atingimos as 111 visitas em média por dia, mais 62 visitas 

médias do que no mesmo mês do ano passado, e mais 21 visitas médias do que o mês de Julho do presente ano.  

Com todos estes valores a crescer a cada mês que passa, pretendemos manter o ritmo, proporcionando a todos os nossos 

seguidores, a constante actualização do Em Jeito de Escrita, com mais e mais novidades no âmbito da escrita. 

Publicações realizadas no mês de Agosto 2011 | Em Jeito de Escrita 

“Coração que Não Sangra” de Casimiro Teixeira 

“Mal Me Quer, Bem me Quer…” de Rosário Palma 

“Hoje Vou Arrasar” de Rosário Palma 

BREVEMENTE – Entrevista com Hugo Moreira 

“Grassa sem graça” de Clarisse 

Apresentação do Livro “Rebeca a Rebelde” de Jorge Lourenço – Martins 

Biografia literária da autora Vera Fonseca 

“Corrida da vida…” de Rúben Correia 

“Os Pescadores…” de Rúben Correia 

“A Natureza…” de Rúben Correia 

“Sorrir…” de Rúben Correia 

“A Crise…” de Rúben Correia 

“Diário de Quem Ama…” de Dany Filipa – 1ª Parte (Don’t you remember?) 

“Poemas do Ricardo” Blog 

“Nunca Vou Cair” de Ricardo Filipe 

“Mãe” de Ricardo Filipe 

“Última Página” de Ricardo Filipe 

“O Filho” por Luiz Milhafre 

“Menina de Abril” de Adriana Bugalho 

“Taken by a Stranger” de Alexia Lopes 

“…Meu Bem-Querer…” de Hugo Moreira 

“Café Muller” de Alexia Lopes 

“1997″ de Nuno Quintela 

“Há pois Há!” de Mefistus 

“Quimeras…” de Inês Dunas 

“Qual o Sentido da Existência Humana? ” de Adriana Bugalho 

“Incompreensível” de Pedro Silva 

Divulgação do lançamento “Governo Sombra” de Casimiro Teixeira 

“A Solução Divina” de Casimiro Teixeira 

“Alma Doente” de Casimiro Teixeira 

“Gratidão Desmedida” de Casimiro Teixeira 

“A insustentável leveza do ser na ponta dos pés” de Rosário Palma 

“EJE” de Nuno Quintela 

“Palco da Vida – (Papel Falhado)” de Rosário Palma 

“A Sedução da Noite” de Casimiro Teixeira 

“Cais” de Olga Alves 

“A folha branca está toda suja” por Luiz Milhafre 

“Só por Hoje” de Filipa Pinheiro 

“Marcar a Diferença” de Rosário Palma 
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“…Continua a Brilhar em Mim…” de Moreira 

“A queda dos anjos…” de Inês Dunas 

“Som da Chuva” de Mefistus 


