Obra de Luís Almeida
APRESENTAÇÃO DO LIVRO INFANTOJUVENIL
“A HISTÓRIA DE UM SONHO”
DIA 14 DE JUNHO, PELAS 18H00, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES.

Mangualde vai acolher a apresentação do livro infantojuvenil “A História de Um Sonho”, da
autoria de Luís Almeida e editado pela Editora Cordel D'Prata. O momento decorrerá na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, amanhã, dia 14 de junho, pelas 18h00, e a entrada é
livre.
Para Luís Almeida, professor no Agrupamento de Escolas de Mangualde, a publicação da
obra “A História de um Sonho” é a concretização de um projeto que há muito ansiava e que,
assim o espera, aconchegue o coração dos seus leitores com uma mensagem especial para
a vida toda.
O autor nasceu em Viseu e, com ele, nasceu um coração cheio de sonhos. Gosta de encarar a
vida com otimismo e acredita que o melhor do mundo são os pequenos gestos de bondade.
Formado em áreas tão diversificadas, como as Artes Plásticas, o Multimédia e as Ciências
Religiosas, tem vindo a dotar-se de ferramentas que lhe permitem, de forma humilde e criativa,
deixar uma marca positiva em tudo aquilo que faz. Do mesmo modo, desde o tempo em que
aprendeu a devorar livros de aventuras, o gosto pela leitura e pela escrita jamais o abandonaram.

“A HISTÓRIA DE UM SONHO”, SINOPSE
O Senhor Doutor Cantor e a Menina Nuvem Branquinha nunca imaginaram que iriam ter em
mãos uma tarefa tão nobre como esta: ajudar um pobre sonho que estava gravemente doente.

Para aqueles que não sabem, a vida dos sonhos nem sempre é fácil! Também eles podem sentirse tristes e desanimados, sem rumo nem esperança. Nos casos mais sérios, podem até adoecer
e perder toda a sua alegria! É o caso do sonho desta história.
De onde é que ele veio? Que segredo esconde? Como ajudá-lo urgentemente? Será necessário
criar um plano secreto para o salvar? Uma coisa é certa: se tudo correr bem, o mundo inteiro vai
conquistar um novo horizonte de paz e de fraternidade!
Partindo do exemplo dos sonhos de muitos portugueses ilustres, este livro presenteia-nos com
uma mensagem intemporal, por entre as rimas que o compõem da primeira à última frase. Uma
história empolgante, educativa e divertida, que promete deixar um sorriso no rosto de quem a
ler. Imperdível!
Mangualde, 13 de junho de 2022.
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