Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
A bruxa arreganhadentes
Autor: Tina Maroto, Maurizio A. C. Quarello
Editor: : OQO, 2007. Colecção: O
Sinopse: Os contos e lendas acerca de bruxas
constituem um repertório vivo e abundante,
praticamente universal. É frequente as
crianças personificarem os seus medos
em personagens malvadas com aparência
humana. Para ganhar confiança e superar
os medos, nada como escutar contos onde
os protagonistas triunfam sobre esses seres
aterradores, criados na imaginação.

DVD
Scooby-Doo 2: monstros à solta
Realização: Rajá Gosnell
Género: Ação/Aventura, Animação, Comédia
Familiar
Ficha Técnica: Duração: 76 min | Warnes Bros
Entertainment
Sinopse: Scooby e o seu grupo (Shaggy,
Scooby, Velma, Daphne e Fred) têm desta vez
que descobrir e combater o provocador da invasão de monstros que está a aterrorizar Collsville. A usa origem está numa máquina de fazer monstros, que recria os inimigos clássicos
da Mystery Inc. e vai obrigar os heróis desta
história a aplicarem-se a sério.
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Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
Eugénia e Silvina

A feira da Golegã em quadras populares
exposição

Quadras resultantes do Concurso “A feira da Golegã em quadras
populares”, dirigido aos alunos da Escola EB1, 2, 3 Mestre Martins
Correia de Golegã e utentes da Santa Casa da Misericórdia da Golegã.
 2 a 11 de Nov.
 Público-alvo - Crianças, Jovens, Adultos

	HORA DO CONTO
 14 Nov. | 16h00
 “Gabriela e a espreitadela” de Jim Helmore e Karen Wall

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 28 Nov. | 16h00
 Ilustração de poemas infantis com recortes de papel

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 10h00-13h00  14h00-18h00
Sábado 09h30-13h00  14h-17h30

Autor: Agustina Bessa-Luís
Editor: Guimarães Editora, 1990
Sinopse: Como forma de comemorar os 90 anos da
autora, a Biblioteca Municipal recomenda a obra Eugénia
e Sílvia, um drama de comportamento, situação de paixão
e desespero, onde a alma do crime vai-se acumulando
como no inferno se acumula o despeito da felicidade.
História de poder e de ambição que percorre cem anos
de História para chegar à sua resposta celerada, cúmplice
da tristeza do homem com o seu passado e a sua
posteridade.

DVD
O perfume: história de um assassino
Realização: Tom Tykwer
Género: Drama Biográfico
Intérpretes: Ben Whishaw
Duração: 147 min
Classificação: M/16
Sinopse: O filme conta a história do aprendiz de perfumista
Jean-Baptiste Grenouille que estava a ponto de ser
guilhotinado, acusado de assassinar várias mulheres, na
Paris de 1738.
Jean-Baptiste Grenouille nasceu com um dom fora do
comum: um olfato super sensível, algo que lhe permitia
distinguir separadamente os vários cheiros da natureza e
que constitui uma fragrância de cosméticos.

