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“o rosto”
de david f. rodrigues

Dia 15 de Fevereiro fica disponível “o rosto”, um livro de poemas de david f. rodrigues. É o n.º 14 da colecção 
“Poetas da Eufeme”.
A apresentação da colectânea, com a presença do autor, ocorrerá, a 9 de Março, 18h, no Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo, e, a 27 de Abril, 21h, na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima.
O livro custará, como habitualmente, 5€. Os pedidos podem ser feitos através do nosso site. Poderá ser também 
adquirido nas livrarias «Poetria» e «Flâneur», do Porto, e/ou na livraria «Paralelo W», de Lisboa.

david f. rodrigues nasceu na aldeia de Mato (Ponte de Lima), em março de 1949. Reside em Viana do Castelo, 
desde 1985.
Licenciado (1974) em Filosofia e Humanidades. Mestre (1995) e doutor (2003) em Linguística/Teoria do 
Texto.
Professor (1972-2010) dos ensinos básico (2.º ciclo), secundário e superior. Aposentado.
Livros de escrita literária: grãos de poesia – poemas (Braga, Pax, 1971); Vibração de Nervos - poemas (Ponte 
de Lima, ed./a., 1976); o rito do pão - poemas (Coimbra, Centelha, 1981); Troféus de Caça - novela (pref. de 
João de Melo, Coimbra, Centelha, 1982); Presépio de Pão – contos (Viana do Castelo, CCAM, 1984); Dilúvio 
de Chamas - poemas (Porto, AJHLP, 1985); O Que É Feito de Nós - poemas (pref. de Mário Cláudio, Viana do 
Castelo, Límia, 1988); estes cantares fez & som escarnhos d’ora - poemas (Viana do Castelo, ed./a., 2015, com 
2.ª tiragem em 2016).
Poemas e outros textos (contos, crónicas, recensões e artigos) dispersos em antologias e páginas de jornais e 
revistas de Portugal, Brasil e Galiza.

Contactos e mais informações:
e-mail: eufeme.magazine@gmail.com

site: http://eufeme.weebly.com


