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Editora Peirópolis apresenta
Mais dois títulos de autores da literatura portuguesa: O pintor debaixo
do lava-loiças, do artista multimeios Afonso Cruz, e A Instrumentalina, da
consagrada autora portuguesa Lídia Jorge.
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avós do autor que, sim, esconderam um pintor judeu eslovaco que fugia do nazismo,
embaixo da pia de sua casa.
Ao acompanhar a trajetória de Jozef Sors, Afonso Cruz constrói habilmente um novo
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