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No passado mês de Outubro (3189 visitas totais) tivemos um crescimento de visitas, 496, em relação ao mês de Setem-
bro, sendo o mês de Agosto o recordista no que toca a visitas. 
Em comparação ao ano passado tivemos mais do dobro de visitantes, o que demonstra que estamos em claro crescimento. 
Neste mês de Outubro também atingimos a barreira das 28000 visitas, por isso só temos razões para estar cada vez mais 
confiantes no futuro deste grande projecto. 
 

Ainda relativamente ao mês de Outubro, podemos afirmar que atingimos as 103 visitas em média por dia, mais  visitas 
médias do que no mesmo mês do ano passado, e mais 13 visitas médias do que o mês de Setembro 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 Outubro 2011 | Em Jeito de Escrita 

“De Coisas Súbitas” de Eduardo Pereira 

“Sexo & Luz” -  3ª Parte de “Diário de Quem Ama…” de Dany Filipa  

“Surpreendente” de Nuno Quintela 

“Olha ali o futuro aqui” de Luiz Milhafre 

“Nem com palavras repletas de fogo” de Nuno Quintela 

Divulgação do lançamento “Filho de  Mil Homens” de Válter Hugo Mãe 

Anuncio do prémio Nobel da Literatura 2011 - Poeta Tomas Tranströmer 

“A boa educação parece ter caído em desuso” de Rosário Palma 

“O Herói” de Olga Alves 

“Florescer” de Nuno Quintela 

 “Amizade? O que é isso?” de Rosário Palma 

“Metafisica” de Eduardo Pereira 

“O Regresso” de Mariana Luz 

“Carta” de Mariana Luz 

“As 4 estações de Vivaldi…” de Inês Dunas 

Entrevista com Olga Alves 

“Pensar” de Dany Filipa 

“Alentejo da Minh’Alma” de Rosário Palma 

“A cidade adormeceu” de Rosário Palma 

“Gravidade do Amor”- 4ª Parte do “Diário de Quem Ama…” de 

Dany Filipa 

“Silêncio é de Ouro...” de Inês Dunas 

“Desabafo Molhado” de Rosário Palma 

“Memória” de Nuno Quintela 

“Voz de Chuva” de Hugo Crema 

“O Pivô e o Artista” de Luiz Milhafre 

Anuncio do Concurso “Conte Connosco”2ª Edição 

Anuncio do espaço “Conte Connosco” 2ª Edição no site do EJE 

“Traço a Pincel” - 5ª Parte do “Diário de quem Ama…” de Dany 

Filipa 

“Avô conta-me uma história” de Rosário Palma 

“Tempos” de Ricardo Sousa 

“A Droga do Amor” de Ricardo Sousa 

“As intermitências da Vida” de Inês Dunas 

“No pio da Perdiz” de Mefistus 

“Sentimento Fechado” de Nuno Quintela 

“O teu abraço” de Carina Rocha 

“Sepulto-me em mim…” de Carina Rocha 

Anuncio da vencedora do prémio Saramago, a brasileira Andréa del 

Fuego 

“Muro” de Nuno Quintela 

Anuncio do Concurso “Governo Sombra” 

“Cascata” de Clarisse Silva 
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Publicações realizadas no mês de Outubro 2011 | Em Jeito de Escrita 

Anuncio do Blog “Sílvisses…” de Sílvia Armas 

“Aqui jaz um país que se comove demais” de Luiz Milhafre 

“O teu nome” de Nuno Quintela 

“Vamos chorar” de Nuno Quintela 

“Já não sei quem és” de Debora Ferreira 

“Do lado de cá” 1ª Parte - de Nuno Quintela 

“Á noite” de Nuno Quintela 

“Estacionamento e Cabine telefónica” de Sílvia Armas 

“Fachada” de Nuno Quintela 

“Fingir” de Nuno Quintela 

Anuncio do Concurso 10º Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho 2011/ 

2012 

Anuncio do Concurso / Regulamento Prémio Literário Vergílio Ferreira 

“Buscando a liberdade” de Aline Lemos   

“Havia Luz…” de Dany Filipa 

“O acordar dos sentidos” - Capitulo 1 - Parte 1 de Mefistus 

“Sem destino” de Nuno Quintela 

“Macacada da vida…” de Dany Filipa 

“Guichet de Segurança Social” de Mefistus 

“Paz Dor(mente)…” de Inês Dunas 

 

 

 

 


