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No próximo dia 23 de novembro, pelas 15h00, a Biblioteca Municipal de Loulé irá 
dinamizar mais uma sessão de “Li
Desidério Lucas de Ó para dar a conhecer “Do Alentejo pró mundo com o cante na Alma”.

Na sessão de apresentação deste livro, o autor falará da sua obra e responderá a todas 
as questões colocadas pelo pú
Amigos do Alentejo com o seu grupo coral, para um momento de cante.

 “Um magnífico livro de nostalgia, que nos remete para um tempo em que todos os 
alfabetos enraizavam na ruralidade profunda do Alentej
criança”.   

Nesta sessão vão estar disponíveis vários exemplares da obra para venda, seguindo
uma sessão de autógrafos. A entrada é livre.
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No próximo dia 23 de novembro, pelas 15h00, a Biblioteca Municipal de Loulé irá 
dinamizar mais uma sessão de “Livros Abertos”, que contará com a presença do escritor 
Desidério Lucas de Ó para dar a conhecer “Do Alentejo pró mundo com o cante na Alma”.

Na sessão de apresentação deste livro, o autor falará da sua obra e responderá a todas 
as questões colocadas pelo público. Nesta ocasião, estará presente a Associação de 
Amigos do Alentejo com o seu grupo coral, para um momento de cante.

“Um magnífico livro de nostalgia, que nos remete para um tempo em que todos os 
alfabetos enraizavam na ruralidade profunda do Alentejo... através do olhar duma 

Nesta sessão vão estar disponíveis vários exemplares da obra para venda, seguindo
uma sessão de autógrafos. A entrada é livre. 

"A Vida é um emaranhado de nós", zet gallery inaugura exposição coletiva em parceria 
com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa | dia 23, às 16 horas 

No próximo dia 23 de novembro, pelas 15h00, a Biblioteca Municipal de Loulé irá 
Abertos”, que contará com a presença do escritor 

Desidério Lucas de Ó para dar a conhecer “Do Alentejo pró mundo com o cante na Alma”. 

Na sessão de apresentação deste livro, o autor falará da sua obra e responderá a todas 
blico. Nesta ocasião, estará presente a Associação de 

Amigos do Alentejo com o seu grupo coral, para um momento de cante. 

“Um magnífico livro de nostalgia, que nos remete para um tempo em que todos os 
o... através do olhar duma 

Nesta sessão vão estar disponíveis vários exemplares da obra para venda, seguindo- 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

20-11-2019

"A Vida é um emaranhado de nós"

Internet Cultura

"A Vida é um emaranhado de nós" 20-11-2019 INTERNET

ID
:

6
6
6
5
1
2
0

1 de 1


