Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
De que cor é o desejo
Autor: João Pedro Mésseder, il. de José
Miguel Ribeiro
Editor: Caminho, 2003
Pág: 56
Recomendado pelo PNL (5º ano de
escolaridade)
Sinopse: Olhar a beleza de um fruto,
namorar, brincar, viajar, tentar ver o que
parece invisível... Desejos realizados, desejos
contrariados. Os poemas deste livro falam
disso e de outras coisas e até do desejo de
inventar novas palavras - como se as que
existem não chegassem para o que se quer
transmitir. E, já agora, de que cor é o desejo?
Que o digam os versos, até porque - alguém
o afirmou - a poesia é a arte de revelar através
das palavras o lado escondido da realidade.

DVD
Uma aventura na biblioteca
Realização: SIC Home Video
Editor: SIC Home Video 2003
Distrib: Lusomundo
Sinopse: Desta vez, os cinco amigos - e colegas da escola- confrontam-se com uma quadrilha de ladrões que se dedica ao roubo de
carros de luxo. Primeiro os ladrões falsificam
a documentação, depois exportam as viaturas
para o estrangeiro. E nada melhor que uma
recente biblioteca, instalada num antigo palacete em obras de restauro, para fazer passar
mensagens codificadas sobre os carros roubados.
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LIVROS
O livro dos peixes de Gould

Semana da poesia
Exposição "POETAS PORTUGUESes CONTEMPORÂNEOS"
A vida e obra de autores portugueses contemporâneos
 19 a 23 Mar. | 15h00
Auditório

Autor: Richard Flanagan
Editor: Dom Quixote, 2006
Sinopse: Há muito tempo, quando a Terra era ainda jovem,
antes de todos os peixes do mar e todas as criaturas da
terra começarem a ser destruídos, um homem chamado
William Buelow Gould foi condenado à prisão perpétua na
colónia penal da ilha Sarah, então terra de Van Diemen,
actual Tasmânia.
Talentoso imitador e falsificador de arte, Gould é
encorajado por Lempriere, o médico da prisão, a entrar
para a Royal Society pintando um livro de peixes.

Sessão de leitura partilhada de poesia
 23 Mar. | 15h30
Auditório
Comemoração do Dia Mundial do Teatro
Encenação de teatro de Fantoches

DVD

 27 Mar. | 16h30
Auditório

Sim!

HORA DO CONTO
 16 Mar. | 11h00
 Como se faz cor-de-laranja de António Torrado
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 30 Mar. | 11h00
 Construção de fantoches com meias

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

Título original: Yes Man!
Realização: Peyton Reed
Intérpretes: Bradley Cooper, Jim Carrey
Duração: 104 min M/12
Sinopse: A história de Carl Allen, um homem que se
inscreve num programa de auto-ajuda com base num
princípio simples: dizer "sim" a tudo e mais alguma coisa....
No início, o poder do sim transforma a vida de Carl, mas
este cedo descobre que a sua recente abertura para fazer
as mais inesperadas coisas pode ter alguns inconvenientes.

