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Carcavelos, 1935

Filha de madeirenses

Curso de língua e literatura inglesas

Jornalista desde 1957

Trabalhou no Diário de Notícias desde 1978



  

O último cais: primeiro romance

Prémio Revista Ler/Círculo de Leitores

 Grande Prémio do Romance e da Novela da 
Associação Portuguesa de Escritores

Prémio Bordalo de Literatura da Casa da 
Imprensa.



  



  

O pangaio



  

Canhoneira



  

Madeira



  

Nos últimos anos, depois do ataque prussiano à 
França, a utilização da língua alemã 

provocava-lhe um certo mal-estar. Considerava 
inadmissível e atentatório da dignidade humana 

que um povo europeu altamente civilizado 
desencadeasse uma guerra sangrenta, às portas 

do século XX, contra outro povo europeu 
igualmente civilizado, quando os respectivos 

impérios coloniais, tão distantes e esquecidos, 
requeriam atenção, trabalho e dispêndio em 

meios técnicos e agrários, em escolas, hospitais, 
e estradas, em suma, no processo do seu 

desenvolvimento civilizacional



  

Guerra franco-prussiana 
1870 - 71



  



  

- França contra o reino da Prússia

- Na França, governava Napoleão III

- A Prússia recebeu o apoio da Confederação
Alemã do Norte 

- Alemanha tentava unificar-se

- Vitória incontestável dos alemães

- Anexação de Alsácia e Lorena

- Mostrou-se o poderio militar dos alemães
- Batalha de Sedan



  

“A guerra, como se sabe”, está dizendo James, 
“continua no Transval onde os Bóeres estão 
resistem à anexação britânica que já vai no 

terceiro ano”. 



  

Primeira guerra dos bóeres 
(1880-81)

- Colonos de origem holandesa e francesa vs. 
colonos ingleses

- Minas de diamantes e ouro

- Na primeira guerra, os bóeres conseguiram a 
independência da Grã-Bretanha

- Na segunda guerra, os bóeres
ficaram sob domínio britânico, com promessas 

de autogoverno



  



  

Cettewaio



  

O abolicionismo



  

- Inicia-se com o iluminismo

- Marquês de Pombal: abolição para Portugal e colónias da Índai 
(1761)

-Inícios do XIX: proíbe tráfico negreiro, junto com a Inglaterra.

- Abolição na Inglaterra (1833 – Slavery Abolition Act)

-Abolição definitiva na França (1848)

- Abolição nos EUA (1875 – fim da Guerra Civil)
 

-  Abolição completa no Império Portugês (1869)

- Abolição no Brasil (Lei Áurea – 1889)

- Abolição em Espanha (1888- havia escravos em Cuba)



  

Daquela mole informe e distante, foi destacando, 
em nítida evocação, paisagens da sua infância, 
piqueniques no Chão dos Louros ou na Ribeira 
das Cales, uma louca escalada do Pico Ruivo 
com os irmãos de Raquel, mergulhos no mar 

bravio do Porto do Moniz, uma fascinante 
caminhada pela neve nos cumes do Areeiro. 



  

Chão dos Louros



  

Ribeira das Cales



  

Pico Ruivo



  

Porto do Moniz



  

Cumes do Areeiro



  

Bem à sua frente,sobre a vastidão fria do mar de 
dezembro, adivinha o Funchal resvés com a baía, 
casas subindo nas encostas, trepadeiras subindo 

nas casas, flores de todas as 
tonalidades,telhados vermelhos, persianas 

verde-negro, tudo placidamente dormindo agora, 
preparando-se para o novo abrir e pulsar debaixo 

do céu, ao calor do sol, à batida das águas. 



  

Funchal
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