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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Na ansia de
cumprir o seu destino. SER IMIGRANTE, um Cabo-verdiano -
Geremias - lanca as maos aos meios mais insolitos para o
conseguir. Pensa imigrar, arranjar e garantir o futuro. Nao
sabe e que vai encontrar o amor da sua vida! Uma portuguesa
- Isabel - que vem de uma aldeia do interior de Portugal.
Amadora em Lisboa e o ponto de encontro. A aventura
estende-se e espalha-se pelo mundo, como a propria
imigracao! Jeremias e Geremias sao dois primos das Ilhas de
Cabo Verde, na costa de Africa, que emigram para Portugal
para trabalharem na construcao civil na zona de Lisboa, na
decada de 60 do seculo XX. Na ilha deixam a familia e as
namoradas esperando a sua volta para casarem. Em
Portugal, Isabel - uma estudante adolescente gravida e seu
irmao, enfrentam problemas na escola e na familia com um
pai preconceituoso que nao compreende os tempos de
mudanca que se vivem. Expulsa a filha de casa e ela vai viver
para casa dos tios na Amadora (perto de Lisboa) onde vem a...
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ReviewsReviews

This book will never be straightforward to start on reading through but quite enjoyable to learn. Better then never,
though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle span will probably be convert once you complete reading
this publication.
-- Dr . K a din Ha ne DV M-- Dr . K a din Ha ne DV M

This publication may be worth purchasing. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to tell
you that this is actually the very best book i actually have study inside my personal life and can be he best ebook for
actually.
-- Fr a nk Nienow-- Fr a nk Nienow
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