Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
Smara
Autor: Parla Carballeira
Ilustração: Carole Hénaffo
Editor: Kalandraka
Sinopse: Se algum dia fores ao deserto,
procura a cidade que cheira a cravo e a
fumo, a perfume de mulher. As suas noites
são atapetadas de estrelas e guardadas
por dunas de ar fina. Se algum dia fores
ao deserto pergunta pela Avó Ugagoa dos
cabelos brancos. Se tiveres a sorte de a
encontrar, pede-lhe que te conte as histórias
que guarda na sua memória. Ela sabe as
histórias mais lindas e também as mais
terríveis. Ela guarda os segredos do Sara e
vais querer ouvir a sua voz durante toda a
noite: ali, na cidade de Smara.

DVD
Pacha e o imperador
Realização: Walt Disney
Género: Animação
Ficha Técnica: Duração: 75 min | Walt Disney
Sinopse: Se gostaste do filme Aladdin, ficarás encantado com o novo filme de Disney,
PACHA E O IMPERADOR. Aclamada pelo público e crítica, esta disparatada comédia animada é diversão garantida para toda a família.
O arrogante e egoísta imperador Kuzco é traído e transformado num lama pela sua malvada e ambiciosa conselheira Yzma e pelo seu
fiel braço direito Kronk. O Imperador, que em
tempos teve tudo, ver-se-á obrigado a confiar
num simples e simpático campónio chamado
Pacha, para se encontrar a si mesmo.

Biblioteca Municipal da Golegã

Agenda

Setembro

2012

Agenda | setembro

Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
1613

Obesidade e nutrição infantil
Workshop

Saiba como combater uma das doenças mais graves do nosso
século a OBESIDADE através dos teus ábitos alimentares e prática
de vida saudável.
Ação ministrada pela Drª Sandra e do Drº Daniel.

 27 de Setembro
 Público-alvo - Crianças, Jovens e Pais

Autor: Pedro Vasconcelos
Editor: Oficina do Livro, 2005
Sinopse: As aventuras, os duelos, as traições, as intrigas,
o ambiente tropical, a passagem pelos cultos hindus
transportam-nos para uma magia irresistível num período
muito conturbado e fascinante da nossa história: o retrato
do Império Português das Índias, na época filipina. Um
livro que relembra alguns aspectos menos conhecidos da
saga desses homens que, abandonados pela longínqua
pátria, tudo fazem para se opor à crescente influência
holandesa na região.
Juntando as técnicas do relato de intriga e suspense, o
romance histórico e a comédia de costumes, “A Sombra
do Vento” é sobretudo uma trágica história de amor cujo
o eco se projeta através do tempo.

DVD
Perdidos e achados

HORA DO CONTO
 19 Set. – 16h
 Odeio a escola! de Jeanne Willis

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 26 Set. – 16h
 Construção de porta-lápis com material reciclável.
Divisão Intervenção Social - Serviço Cultura
Biblioteca Municipal da Golegã
Rua da Oliveira - 2150 Golegã
www.cm-golega.pt
bibliotecas@cm-golega.pt
Telef: +351 249 979 125
Horário: Terça a Sexta 10h-12.30h  14h-18.30h
Sabádo 10h-13h  14h-18h

Realização: Terry Kinney
Género: Comédia
Ficha Técnica: Duração: 90 min
Sinopse: Após um acidente, Cooper, um jornalista de
Chigaco, fica com falhas de memória e concentração, e o
seu director diz-lhe para tirar umas férias. Desmoralizado,
Cooper viaja até à quinta no Missouri para visitar o seu
tio Rollie, considerado uma pessoa com “capacidade
diminuída” por sofrer da doença de Alzheimer. Rollie está a
ficar sem dinheiro e prestes a perder a sua casa, mas tem
um raro cromo de basebol que vale muito dinheiro e pode
ser a única salvação para não ir parar a um lar de idosos.

