Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
O mistério de Natal
Autor: Jostein Gaarder
Editor: Presença, 1997
Coleção: Diversos
Sinopse: Pretendendo ser um conto de Natal
empolgante, O Mistério de Natal conta-nos
a história de um calendário mágico ao qual
se encontra subjacente um enigma. Ao longo
de todo o livro, enquadrado por magníficas
ilustrações, Jostein Gaarder consegue mais
uma vez criar uma atmosfera intrigante que
envolve, cativa e fascina o leitor. E como
elementos aliciantes, o autor utiliza um grupo
de peregrinos que viaja em sentido contrário
ao do tempo, sendo eles uma menina,
alguns anjos e pastores, várias ovelhas e
um pequeno cordeiro de pelo macio. Uma
história de Natal fascinante que confere um
novo sentido ao mistério do nascimento de
Jesus.

DVD
Karaoke infantil
Vol. 5: canções de Natal

Realização: Fernando Paulo Gomes e outros
Género: Infantil
Sinopse: 24 Faixas com imagens Animadas;
12 cantadas para solidificar a aprendizagem
da canção / 12 instrumentais para a criança
cantar e encantar.
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Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
A aventura do bolo de Natal

Ateliers de Natal
Atelier de Pintura
 12 de Dez. | 14h00
 Monitor: 3 Pereira - Pintura de Azulejo e Cerâmica - Golegã
 Público-alvo: Utentes da Santa Casa da Misericórdia da Golegã
Atelier de Natal para Crianças
Construção de Mobile de Natal | Ilustração de postais de natal
pintura com os dedos

Autor: Agatha Christie
Editor: Asa, 2007
Sinopse: Uma casa de campo inglesa durante o período
natalício, com a crepitação da lareira e a excelente comida,
não parece ser o local mais indicado para um crime,
mas um bilhete sinistro deixado na almofada de Hercule
Poirot diz-lhe que nem tudo é o que parece ser. Há ainda
a terrível descoberta de um corpo num local inusitado,
uma discussão que acaba numa morte, o estranho caso
do morto que alterou os seus hábitos alimentares ou o
enigma da vítima que sonhou com o seu próprio suicídio.
Uma sucessão de casos que, em comum, têm apenas o
mistério e nos quais os poderes de dedução de Hercule
Poirot e Miss Marple são a cereja em cima do bolo...

DVD

 20 de Dez. | 15h30
 Público-alvo: Crianças dos 6 aos 12 anos

Concerto de Natal no Vaticano

HORA DO CONTO
 27 Dez. | 16h00
 “Hoje é Natal” de José Vaz

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 28 Dez | 16h00
 Copos de origami decorados
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

Intérpretes: Bryan Adams, Tom Jonesm Sarah Brigtman,
Jewel, Dianne Warwick...
Duração: 102 min
Sinopse: Bryan Adams, Jewel, Manhattan Transfer, Tom
Jones, Sarah Brightman, Gino Vanelli, Dione Warwick, Randy
Crawford e Anggun juntam-se para um concerto especial no
Vaticano.
Preencha a sua casa com os mais impressionantes temas,
interpretados por alguns das mais talentosas vozes da
actualidade. Um acontecimento memorável.

