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NOTA À IMPRENSA

Teresa Lopes Vieira e Marlene G. Reis apresentam
livros na Biblioteca Municipal de Sines
As autoras Teresa Lopes Vieira e Marlene G. Reis apresentam os seus livros mais recentes em
sessão a realizar no dia 23 de fevereiro, às 17h00, na Biblioteca Municipal de Sines.
Teresa Lopes Vieira nasceu em Lisboa, em 1984. É formada em Direito, mas cedo descobriu na
escrita e nas viagens as suas verdadeiras paixões. Para tal, já exerceu as atividades mais diversas,
desde servir à mesa em Lyon a rececionista num hotel em Amesterdão. Foi precisamente essa
experiência em Amesterdão e o contacto com as comunidades emigrantes da Holanda que
inspiraram o romance que apresenta em Sines, “Gato Persa Social Club”, escrito depois de uma
longa viagem pelo Egito e publicado em fevereiro de 2012. Publicou em 2010 “Os Diários da
Mulher Peter Pan”, romance passado na América do Sul (Equador, Colômbia e Venezuela). É
formadora na área da escrita criativa na Escrever-Escrever, em Lisboa.
Marlene G. Reis vive em Sines e a escrita é a sua paixão desde os doze anos. Estreia-se com esta
obra no domínio da literatura juvenil. “Campus Thomas” é uma história sobre uma adolescente
e suas atribulações, desde que é expulsa da escola até ao ingresso noutra, numa terra distante e
desconhecida e num ambiente familiar adverso.
Aceitando o repto da Biblioteca Municipal de Sines, cada uma das autoras falará sobre a sua
obra e apresentará a obra da sua congénere, numa sessão aberta a todos.
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