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A memoria da choiva por Pedro Feijoo Barreiro fue vendido por £26.03 cada copia. El libro
publicado por Edicións Xerais De Galicia, S.a... Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : A memoria da choiva
ISBN: 8499145701
Fecha de lanzamiento: November 1, 2013
Autor: Pedro Feijoo Barreiro
Editor: Edicións Xerais De Galicia, S.a.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer A memoria da choiva en línea. Puedes
leer A memoria da choiva en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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A praia dos afogados
Da para facer unha fonda reflexión: “Había tempo que vía a súa relación como unha candea que
comezara a derreterse. Sabía que só soprando a lapa lograría ...

C U L T U R A G A L E G A. O portal da cultura en Galicia ...
Para saldar unha débeda do pai, a inxénua e romántica Else vese na obriga de se internar nun
mundo ruín e malévolo. Unha recensión de Lorena Domínguez da obra ...

EncienciArte
Emporiso, en primeiro lugar fixemos estimacións da calor corporal duns e doutros, comparándoo
co propio, método tradicional e popular para notar a febre.
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Romaxe de Nosa Señora da Barca ¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequena e a súa barca! A
Virxen era pequena e a súa coroa de prata. Marelos os catro bois

Biblioteca Municipal de Rianxo
Presentación do libro “Na Butaca” na Biblioteca Municipal de Rianxo coa autora Esther F.
Carrodeguas e o director da Editorial Galaxia Francisco Castro.

VILAGARCIA DE AROUSA
AVISOS O desfile de Entroido aprázase ao sábado de Piñata ante a alta probabilidade de choiva A
celebración do desfile concurso de disfraces de Vilagarcía ...

arte
Pero a nós non nos interesaba tanto explorar as posibilidades artísticas do branco coma coñecer á
nai da nena que se decepciona porque “o branco non pinta”; a ...

xosea
A inmigración anova. Sobre todo, no grupo da poboación adulta xove (menores de 45 anos). Iso é
o que amosa a comparativa entre poboación española e estranxeira a ...

O blog de Xosé Antón
A inmigración anova. Sobre todo, no grupo da poboación adulta xove (menores de 45 anos). Iso é
o que amosa a comparativa entre poboación española e estranxeira a ...
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La solución final a los incendios forestales en el NW ...
En primera página de los periódicos está el incendio de Cualedro (Ourense). A cualquiera de la
zona que le preguntéis, os dirá "¿incendio en Cualedro? ¡Pues ...

4

