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Em seu primeiro romance Albano Bandeira para nar-
rar o fim da vida de sua avó com alzheimer, remonta 
cronologicamente a história de sua família. Um ro-
mance histórico potente e extremamente delicado e 
comovente.

mondru.com

Ana Nídia



Alguém nos dias de hoje há de se perguntar por 

que ainda há indivíduos entusiastas que se pre-

ocupam em escrever textos em linguagens que 

romantizam assuntos tão tolos como a origem 

de uma família. A todas essas pessoas eu res-

pondo, de uma maneira bem simples e direta, 

que é somente através do conhecimento adqui-

rido previamente pelos nossos ancestrais que te-

remos entendimento de quem somos. Algumas 

pessoas preferem pular essa etapa não dando 

a importância devida. Mas o alcance do tão al-

mejado aperfeiçoamento enquanto ser humano 

deve-se sempre ao aprendizado transcendental 

deles. E, quer queiramos ou não, sempre foram 

eles mesmo, com seus modos de ser, costumes 

e tradições, que deram a formação mais pro-

funda do nosso existir. Então eu creio que, por 

extensão, precisamos ficar atentos mesmo às 

coisas cotidianas, na sabedoria oculta da lin-

guagem do cotidiano, para que conheçamos 

as virtudes e mesmo as imperfeições ancestrais 

que estão adormecidas. Tais predicados enca-

beçam uma relação entre o passado, presente 

e o nosso futuro.
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Autor

ALBANO BANDEIRA DA SILVA

Escritor, gestor de pessoas e negócios e educador nasceu em 18 de junho de 1978, em 

Vacaria, no Estado do Rio Grande do Sul, onde vivendo sua primeira infância desco-

briu através das mãos de sua avó a direção ao mundo desconhecido da literatura. 

Mudou-se para Curitiba aos cinco anos de idade, já alfabetizado, experimentou diante 

da diversidade de autores brasileiros o aprazível tesouro literário, primordialmente nas 

obras de Machado de Assis e Érico Veríssimo. 

Durante os últimos três anos e meio dedicou-se à aprendizagem e à escrita. O resulta-

do foi seu primeiro romance, O Alcance Limítrofe do Inalcançável, cujos personagens 

centrais encabeçam uma história tecida sob a coragem, a compaixão, o amor e a 

saudade. O autor recria épocas e situações que se referem à sua ascendência genealó-

gica, nos permitindo conhecer com riquíssimos e profundos detalhes uma das inúmeras 

famílias que atravessaram o Atlântico para ajudar a construir o nosso país.
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