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                                                                   Votos de bom trabalho! 

 

Consulta o blogue da BE: http://biblionavegar.wordpress.com 
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João Manuel Ribeiro 
 

Nasceu em Oliveira de Azeméis, em 

1968.  

É licenciado em Teologia.  

Mestre em Teologia Sistemática pela 

Faculdade de Teologia do Porto, da 

Universidade Católica Portuguesa, 

com uma tese sobre "Um Itinerário da 

Modernidade em Portugal - A Evolu-

ção Espiritual de Antero de Quental".  

Mestre em Supervisão Pedagógica e 

Formação de Formadores na Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade de Coimbra, com dissertação sobre “A 

Poesia no 1.º Ciclo do Ensino Básico – Das Orientações Curricula-

res às Decisões Docentes”. Nesta mesma Faculdade prepara tese de 

doutoramento em Ciências da Educação sobre “A Poesia na Escola 

– Organização do Ensino e Compreensão da Literariedade”. 

 

Tem-se dedicado à escrita para crianças e jovens, à dinamização da 

literatura em escolas, quer através de oficinas de escrita criativa, 

quer através de encontros onde diz poesia.  

 

Os seus livros para crianças 
Estrela e Príncipe da Paz (2005), O Encanta Pardais Voador (2006), O Natal do 

Ratinho Daniel e outros versos (2006), Rondel de Rimas para Meninos e Meninas 

(2008), A Menina das Rosas (2008), (Im)Provérbios (2008), Poemas da Bicharada 

(2008), Um, dois, três - Um mês de cada vez (2008), Poemas para Brincalhar 

(2009), Alfabeto de Adivinhas (2009), Pontos sem nó (2009), Gémeos (2009), A 

Casa Grande - Manifesto de Cidadania (2009), Romanceiro de Natal (2009), Sopa 

de Letras (2010), Raras Aves Raras (2010), A Rainha da Misericórdia (2010), 

Amo-te - Poemas para gritar ao coração (2010), Algazarra de Versos (2010), Sole-

tra a Letra (2010), O Rapaz da Bicicleta de Vento e outras andanças (2010), Eu fui 

o Menino Jesus (2010), Cantilenas Loucas, Orelhas Roucas (2010).  

É editor da Trinta Por Uma Linha, editora de literatura infanto-

juvenil.  

  

Para conhecer o seu blogue e as suas obras: 
http://andancasdopoeta.blogspot.com/2008/08/andanas-de-joo-manuel-ribeiro.html 

A sua editora: http://editoratrintaporumalinha.blogspot.com/ 

PERDIÇÃO 

Cativo atirado ao regaço do amor 

Penso frequentemente como sobreviver 

Se uma qualquer tempestade te despedaçar os braços 

Temo algures rente ao desejo sempre tenro 

Uma espada de sede crescendo 

E moro na fúria das marés 

Espero  espero espero 

Tanto tanto tanto 

Perder-me 
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