Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
Ynari a menina das cinco tranças
Autor: Ondjaki, il. il. Danuta Wojciechowka
Editor: Lisboa, Caminho, 2004.
Pág: 48
Sinopse: Ynari é uma menina com cinco
tranças e muita vontade de conhecer outras
aldeias.
Perto do rio, Ynari encontra um homem
pequenino e descobre que a guerra também
faz parte do mundo. Com a ajuda das suas
cinco tranças, a menina vai mostrar que
as crianças, com magia e ternura, podem
mudar todas as aldeias e acabar com todas
as guerras.
Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para o 4º ano de
escolaridade destinado a leitura autónoma e
leitura com apoio do professor ou dos pais.

DVD
Se a minha cama voasse
Realização: Rober Stevenson
Género: Ação/Aventura familiar musical
Duração: 112 min min
Distrib: Lusomundo, cop. 2002
Sinopse: : Conheça uma encantadora aprendiz de feiticeira (Angela Lansbury) que, relutantemente, toma a seu cargo três crianças
órfãs. Muito em breve as crianças irão dar por
si a bordo de uma cama voadora, cujas maçanetas mágicas lhes abrem as portas de uma
aventura atrás da outra - incluindo uma visita
a uma ilha habitada por maravilhosos seres
animados!
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Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
A montanha de água lilás:
fábula para todas as idades

AUTORES DA LUSOFONIA
14 a 18 de Maio

Promoção de um conjunto de identidades do universo literário
provenientes de países, regiões, estados ou cidades falantes da língua
portuguesa.

Autor: Pepetela
Editor: Dom Quixote, 2002
Sinopse: Livro recomendado para a Formação de
Adultos, como sugestão de leitura - Grau de Dificuldade I.
SINOPSE: Em A Montanha da água lilás: fábula para todas
as idades Pepetela conta-nos uma das muitas estórias
que seu avô lhe contava à volta da fogueira que dizia que,
em determinado local, existiu um povo chamado "lupis".
A obra é uma belíssima alegoria alusiva aos Povos de
África ou a qualquer parte do globo cujos recursos naturais
se tornem imprescindíveis para a espécie humana.

Sessão de Leitura partilhada:
 15 Maio | 14h30
Auditório

CD

 Público alvo
Alunos do 3º ciclo de Escolaridade da
	Escola Mestre Martins Correia da Golegã

Tom Jobim, Antologia 63/93

II FEIRA DO LIVRO USADO E OUTROS OBJECTOS
25 Maio | Jardim Interior da Biblioteca

	HORA DO CONTO
 11 Maio | 11h00
 Contos tradicionais: O macaco e a viola
 Inscrição prévia na recepção da Biblioteca
ou pelo email: bibliotecas@cm-golega.pt
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 18 Maio | 11h00
 Inscrição prévia na recepção da Biblioteca
ou pelo email: bibliotecas@cm-golega.pt

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: Tom Jobim
Intérpretes: Tom Jobim
Género: Música brasileira, Bossa Nova 2 cds
Outros Dados: Brasil, 2003, Cores, 110 min.
Sinopse: Tom Jobim (Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1927
– Nova Iorque, 8 de Dezembro de 1994) foi um compositor,
maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro.
É considerado um dos maiores expoentes da música
brasileira e um dos criadores do movimento da Bossa Nova.
É difícil escolher os mais significativos entre os mais de 50
discos de que participou, como intérprete ou arranjador.
Todos eles têm algo de inovador, de diferente e especial.
Nesta antologia pode escutar alguns dos seus melhores
temas.

