Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
O gato e o escuro
Autor: Mia Couto, il. il. Danuta Wojciechowska
Editor: Caminho, 2003
Pág: 25
Recomendado pelo PNL (4º ano)
Sinopse: O conto de Mia Couto recria
simbolicamente o crescimento da criança
que se aventura, pouco a pouco, fora dos
limites do mundo conhecido, com receio e
curiosidade sobre o que a rodeia, segura de
um apoio incondicional da figura materna,
vigilante e atenta, a quem pode sempre
recorrer nos momentos mais difíceis e
temeros.

CD
Faz de conta
Realização: Júlio Pereira
Editor: Valentim de Carvalho, 2003
Sinopse: Entre no universo do Faz de Conta
criado por Júlio Pereira e conheça o projecto
musical mais inovador e mais completo feito
para e a pensar nas crianças.
Ponha o disco a tocar no seu leitor de CD e
ouça as histórias do mundo do Faz de Conta
e das suas personagens - do elefantinho, à joaninha, aos ponteirinhos, entre muitos outros
- cantadas na sua grande maioria por Sara
Tavares.

Biblioteca Municipal da Golegã

Agenda

fevereiro

2013

Agenda | Fevereiro

Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
O senhor Ibrahim e as flores do Corão

Exposição
A ilustração infantil

"Imagens que Falam"

Autor: Eric-Emmanuek Schmitt
Editor: Ambar, 2003
Sinopse: “Em Paris, nos anos 60, Momo, um rapazinho
judeu de doze anos, torna-se amigo do velho merceeiro
árabe da rua Bluee. Mas as aparências iludem: o senhor
Ibrahim, o merceeiro não é árabe, a rua Bleue não é azul e
o rapazinho talvez não seja judeu”

A partir de que momento surgiu a literatura infantil e se começaram
a escrever histórias direcionadas para crianças? A par do texto quais
as funções da imagem que o acompanham? Quais os ilustradores
mais representativos? Tentamos responder a estas e outras questões,
pondo a tónica principal no papel das imagens e das ilustrações nos
livros infantojuvenis.
 15 a 28 Fev. | 15h00
Auditório

DVD

Workshop
ilustração pelo ilustrador Alexandre Esgaio
 Data e hora a definir
Auditório
 Publico alvo
Projeto "Eu sou Capaz" da Escola Mestre Martins Correia
HORA DO CONTO
 15 Fev. | 11h00
 Uma noiva bela, belíssima, uma história de Beatrice Masini
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 22 Fev. | 11h00
 Ilustração de conto infantil (pintura e colagens)
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Sete anos no Tibete
Título original: Seven Years in Tibet
Realização: Jean-Jacques Annaud
Intérpretes: Brad Pitt, David Thewlis, B.D. Wong
Duração: 113 min M/12
Sinopse: Heinrich Harrer (Brad Pitt), o mais famoso
alpinista austríaco, tentou algo quase impossível: escalar o
Nanga Parbat, o 9º pico mais alto do mundo. Heinrich era
egocêntrico e, visando somente a glória pessoal, viajou para
o outro lado do mundo deixando sua mulher grávida e um
casamento em crise. Ele não conseguiu o feito, mas quando
a Inglaterra declarou guerra à Alemanha absurdamente foi
considerado inimigo, por estar em domínio inglês. Heinrich
foi feito prisioneiro de guerra, mas fugiu após várias
tentativas. Tornou-se, juntamente com Peter Aufschnaiter
(David Thewlis), outro alpinista, os únicos estrangeiros
na sagrada cidade de Lhasa, Tibet. Lá a vida de Heinrich
mudaria radicalmente.

