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HORÁRIO: Segunda a sexta:  10h00 às 17h30 / Sábado: 10h00 às 16h00 / Encerra domingos e fer iados

DOCUMENTO DO MÊS

DOCUMENTO DO MÊS    NOVIDADES    ATIVIDADES    SABIA QUE... 

«A presente edição reflete pequenos 
ajustamentos de atualização da obra, introduz 
quatro poemas não publicados nas edições 
anteriores, agrega os textos de canções e outros 
poemas, mantendo a sua ordenação cronológica, 
conforme foi a vontade de José Afonso para a 
primeira edição. […] 

Curiosamente, como se a ordem cronológica 
dos poemas desse um sentido inverso ao 
destino, o seu primeiro poema, “Pela Quietude 
das Tuas Mãos Unidas”, é uma profunda reflexão 
sobre a tristeza e o mistério da morte, e o último, 
“Alegria da Criação” (1985), é uma reflexão 
sobre a vida e a alegria da criação, sobre aquele 
sopro inicial que temporariamente nos visita 
e nos faz renascer através da inquietação e do 
desassossego.» 
[Do Prefácio de Jorge Abegão]

Fonte: Livro

NOVIDADES

BIBLIOTECA MUNICIPAL DA LOURINHÃBIBLIOTECA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

SABIA QUE...

ATIVIDADES
ENCONTROS ÀS CEGAS… COM LIVROS!
1 a 31 de Março
Conceção: Biblioteca Municipal e Biblioteca da Escola Secundária Dr. João 
Manuel da Costa Delgado
Publico ‑alvo: Público em geral
Local: Biblioteca Municipal
No âmbito da dinamização do projeto “ Ler é TOP!” Integrado na candidatura 
Ler+ Jovem do PNL.  Esta atividade consiste na disponibilização de livros 
escondidos dentro de uma embalagem, em que só é conhecido o livro após 
desembrulhar.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA POESIA, DA ÁRVORE E DA 
FLORESTA
21 de março
Conceção: Biblioteca Municipal em parceria com a Coordenação de Gestão de 
Infraestruturas
Público ‑alvo: Público em geral
Ao longo deste dia (10h às 17h30) irá estar disponível para oferta, na Biblioteca 
Municipal e em frente ao Município, uma árvore com uma poesia, cujo 
objetivo é promover a leitura através da poesia, assim como, sensibilizar para a 
importância das árvores e da floresta na vida de todos os cidadãos…

YOGA ENTRE HISTÓRIAS: “Depois da Chuva” de Miguel Cerro
25 de março
Conceção: Ana Rita Duarte  ‑ Sunshine Yoga Kids
Local: Biblioteca Municipal da Lourinhã
Público ‑alvo: 3 aos 8 anos
Horário: 10h30
Duração: 50 min
Número de Participantes: 15 crianças + 1 acompanhante
Inscrições: Biblioteca Municipal – 261 410 133 ou biblioteca@cm ‑lourinha.pt

SEMANA DE LEITURA: Rolinhos na Pausa para o Café…
27 a 31 de março
Conceção: Rede de Bibliotecas do Concelho da Lourinhã
Público ‑alvo: Público em geral
Local: Cafés e pastelarias aderentes na vila da Lourinhã


