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Borbol etas, m ul h eres sem cri sál i das; Mari p osas,
m ujeres si n cap ul l os. (A n th ol ogy i n p ortuguese
an d Sp an i sh ).
By VV. AA.

Bianchi; Pilar, Taguatinga [Brazi; Montevideo, 2002. Paperback. Book Condition: New. 1. ed.. 13.5 x
20 cm; 430 gm. Essa idéia fixa de liberdade toma forma e ganha espaço no branco do papel.
Noventa e três autores, compartilham seus sonhos, experiências e realidades, de forma
significativa, estimulando o trabalho criativo próprio e dos demais. Acreditando na capacidade de
resgatar valores, através das artes, aBrace apóia mais uma iniciativa em prol do coletivo, a
primeira experiência de concurso diversificado (poesia, conto, crónica e ensaio), resultado de um
trabalho solidário, e o esforço de reunir idiomas e pessoas dando continuidade às nossas propostas
coletivas. A obra "Borboletas, Mulheres sem Crisálidas", é um aval à edição, publicação, promoção
e distribuição de obras culturais, princípios que norteiam o Movimento, e será difundida
internacionalmente através da Rede aBrace. (Os Editores) Editor: Intro. By Nina Reis and Arturo
Eguren. 350 pp.
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Reviews
This ebook may be worth a read, and far better than other. It is among the most incredible ebook i have read. You will like the way the article writer publish
this publication.
-- Ca nda ce Ra ynor
Undoubtedly, this is the finest job by any article writer. it had been writtern very perfectly and beneficial. Its been printed in an exceedingly simple way in
fact it is only following i finished reading this ebook by which basically modified me, modify the way in my opinion.
-- La ne Dicki
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