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Nome do Autor:

Título: Um Momento Inesquecível



• Titulo da obra: “Um Momento Inesquecível”

• Autor: Nicholas Sparks

• Editora: Presença

• Local de publicação : Lisboa

• Colecção: Grandes narrativas

• Nº na colecção: 91

• Nº de paginas: 155

• Edição: 29ª



••• Principais dados Principais dados Principais dados 
sobre o Autor:sobre o Autor:sobre o Autor:



• Nasceu a 31 de 
Dezembro de 1965 
na cidade de 
Omaha em 
Nebraska.

• Juventude em 
Fair Oaks.

• Bolsa de estudo 
da universidade 
“Notre Dama”
pelos seus 
excelentes 
resultados.

• Licenciou-se em 
economia.



•• SonhoSonho: Atleta de 
alta competição.

• Delegado de 
informação médica, 
quando iniciou a 
sua escrita.

• Theresa
Park,agente
literária.



•• Nicolas Nicolas SparksSparks ssóó escreveu atescreveu atéé ao ao 
momento romances.momento romances.

•• Actualmente vive em Carolina do Norte Actualmente vive em Carolina do Norte 
e têm 43 anos.e têm 43 anos.

•• Carolina do Norte, cidade escolhida Carolina do Norte, cidade escolhida 
para cenpara cenáário dos seus  livros.rio dos seus  livros.



•• ClassificaClassificaçção da Obra:ão da Obra: RomanceRomance

•• NNùùmeromero de capde capíítulos: tulos: 13 cap13 capíítulos tulos 

•• AcAcçção principal: ão principal: a existência de um amor  a existência de um amor  
entre dois adolescentes com vidas entre dois adolescentes com vidas 
extremamente diferentes. No fim,  tudo extremamente diferentes. No fim,  tudo 
termina termina de uma forma trtermina termina de uma forma tráágica, gica, 
pois a morte acaba por separpois a morte acaba por separáá--los. los. 

•• Tipo de acTipo de acçção:ão: EncadeadaEncadeada



• Personagens Principais: 
Landon Carter e Jamie Sullivan.

• Personagens Secundárias:
pai e mãe de Landon, 
pai de Jamie, e os amigos das 
personagens principais.

• Narrador: presente



• Espaço principal:
passa-se Beaufort em 1958, e é narrada 
por Nicholas Sparks. 

• Tempo Histórico: 
recuo de 40 anos
o autor encarna uma personagem. 



OBRAS DO MESMO AUTOR

• Um Amor para Recordar; 
• Corações em Silêncio;
• Uma Viagem Espiritual;
• O Sorriso das Estrelas; 
• Laços Que Perduram; 
• A Alquimia do Amor; 
• Três Semanas Com O Meu Irmão; 
• Quem Ama Acredita; 
• À Primeira Vista; 
• Juntos ao Luar; 
• Uma Escolha por Amor.



Resumo:



• Opinião pessoal: gostei bastante de ler este 
livro. Estamos sempre à espera de qual será o 
passo seguinte da história  ou então quando é
que uma das personagens admite o 
sentimento que sente pela outra, e isto faz com 
que necessitemos de estar sempre a ler o livro.

• O livro é de fácil leitura e o autor escreve de 
forma simples.

• Gostei muito do livro e também gostei bastante 
da forma como o autor escreve, o que me 
incentivou a ler outro livro dele.

• Aconselho a leitura deste livro, porque nos 
mostra que o amor nem sempre tem final feliz. 



Citações:
• ”Chamo-me Landon Carter e tenho 

dezassete anos.

Esta é a minha história; prometo não deixar 
nada de fora.

No início vão sorrir, e depois vão chorar -
não digam que não vos avisei.”

• “-Estou a morrer, Landon”



• Data de Inicio da Leitura da Obra:
20/ 12 / 2007
• Data Final da Leitura da Obra:
22/ 12 / 2007
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