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Arquivo: Edição de 15-12-2005 

Cultura 

Livro “Estrela sem norte” apresentado em Resende  

Poemas reflectem estado de alma  

 

Uma jovem de Resende, Carla Ribeiro, lançou, sábado, na Câmara 

Municipal, o livro da sua autoria “Estrela sem norte”, editado pela 

Corpos Editoras e que está integrado na “Colecção Nus”. 

A obra literária de poesia “Estrela sem norte” congrega um 

conjunto de 40 poemas, escritos quando Carla Ribeiro tinha 17 

anos, ou seja, há dois anos e reflectem o lado negro da vida” como 

a própria explica. 

A autora diz que começou a escrever para desabafar, numa altura 

em que se “sentia sozinha, triste e perdida”, daí o título “Estrela 

sem norte”. 

Considera que os seus poemas reflectem sentimentos de 

melancolia, tristeza, alguns de amor perdido e do sentido da vida e 

a morte. 

Esta jovem estudante de medicina veterinária, desde cedo, 

demonstrou as suas capacidades literárias, tendo vencido, em 2003, 

o III Prémio do Douro Leituras com o conto “Círculo da Lua”e, 

como diz, mantém o “gosto pela escrita”. 

Este livro, à venda na Fnac e noutras livrarias do Norte do País, foi 

o “concretizar de um sonho” que pretende prolongar pois, pensa 

escrever outros, sendo que, neste momento, “estou a trabalhar num 

texto em prosa, do género de literatura fantástica”, explica. 

Na cerimónia, para além da sessão de autógrafos foram 

declamados os poemas “Estrela cadente”, “O fim do amor”, 

“Euridice Negra” e “Cinzas da uma vontade” que fazem parte 

integrante do livro. 

Por: Cármina Fonseca  

 

 

Tempo de leitura 1 

min 

Votar  

Imprimir Artigo  

Comentar Artigo  

Enviar por Email  

Adicionar Favoritos  
 

   



   

       

       
© 2004 Lamego Hoje - Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital. Comentários sobre o site: 

webmaster@domdigital.pt 

 

 
 


