Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
Fábulas de Bocage
Autor: José Jorge Letria, il. André Letria
Editor: Ambar, 2005
Pág: 41
Sinopse: E esta edição recupera, tanto para
o leitor infanto-juvenil como para o adulto,
a obra de um dos autores portugueses
mais representativos da transição entre o
Neoclassicismo e o Romantismo, Bocage,
figura mítica do poeta maldito do final do
século XVII. Traduzindo e adaptando textos
de outros ou criando fábulas originais,
Bocage serve-se das personagens animais
para recriar a sociedade sua contemporânea,
criticando
vícios
e
comportamentos
mesquinhos. As ilustrações de André Letria
recuperam o estilo satírico das composições
poéticas, aproximando-se da linguagem
caricatural.

DVD
A ovelha Choné: sábado à noite
Realização: Christopher Sadler
Género: Animação
Duração: 56 min
Distrib: LNK, 2009
Sinopse: Esta ovelha é um pouco excêntrica,
como o nome indica! Aventuras na quinta, humor aos montes, e animação de 3D de luxo.
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Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
Sputnik, meu amor
Autor: Huraki Murakami
Editor: Casa das Letras, 2010, 8ºed
Sinopse: Um jovem professor primário, identificado
apenas pela inicial «K», apaixona-se por Sumire, uma
jovem aspirante a escritora. Quando esta entabula uma
relação amorosa com Miu, uma enigmática mulher de
meia-idade que a emprega como secretária, K é relegado
para o ingrato papel de confidente. Sumire, porém,
estando de férias numa ilha grega com a sua amante,
desaparece misteriosamente, e K é chamado para ajudar
nas buscas. Um estranho triângulo que oferece uma
profunda reflexão sobre a solidão, os sonhos e aspirações
do indivíduo e a necessidade de os adaptar à realidade.

SEMANA DO LIVRO E DO AUTOR
23 a 27 de abril

Jogo didático: Os livros e as suas casas
 23 a 27 Abr. | 14h30
Auditório
 Público alvo
Alunos do 1º ciclo de Escolaridade da
	Escola Mestre Martins Correia da Golegã

DVD
Deus é brasileiro

	HORA DO CONTO
 13 Abr. | 11h00
 Contos tradicionais: Rato do campo e rato da cidade
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 27 Abr. | 11h00
 Marcadores de livros personalizados

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

Argumento: Carlos Diegues
Intérpretes: António Faguntes, Paloma Duarte, Wagner Moura
Género: Comédia
Duração: 110 min M/12
Sinopse: Cansado de tantos erros cometidos pela
humanidade e dececionado com essa Sua criação tão cheia
de defeitos, Deus resolve tirar umas férias, retirando-se por
algum tempo para as estrelas distantes, a fim de descansar
de seus aborrecimentos com o ser humano. Mas antes,
tem que encontrar um substituto: Deus resolve procurá-lo
no Brasil, país tão religioso e que nunca teve um santo seu
reconhecido oficialmente. O Seu guia no Brasil será Taoca,
um esperto borracheiro e pescador que vê, nesse encontro
com Deus, uma oportunidade para resolver seus problemas
materiais

