Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
O Silêncio da Água
Autor: José Saramago;
Ilustração de Manuel Estrada
Editor: Editorial Caminho
Pág: 24
Sinopse: A partir de uma recordação de
infância, José Saramago compôs uma fábula
universal que sobressai pela sua sabedoria.
Manuel Estrada, um dos maiores artistas
gráficos contemporâneos, recria com mestria
toda a doçura desta história memorável.
Excerto «Voltei ao sítio, já o Sol se pusera,
lancei o anzol e esperei. Não creio que exista
no mundo um silêncio mais profundo que
o silêncio da água. Senti-o naquela hora e
nunca mais o esqueci.»

LIVROS
Achimpa
Autor: Catarina Sobral
PRÉMIO MELHOR LIVRO INFANTO-JUVENIL | Spa
Autores 2013

Pág: 40
Editor: Orfeu Negro
Sinopse: O novo livro de Catarina Sobral fala
sobre um investigador que descobre uma
nova palavra sem saber sequer o que significa
ou como usá-la numa frase. Mas isso não impede todas as pessoas da história de usarem
essa palavra em todas as suas variações e em
várias frases…
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Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
Educar Para o Futuro
Autor: Paul Tough
Editor: Clube do Autor
Sinopse: Por que razão algumas crianças têm sucesso
enquanto outras não?
Foi este o ponto de partida do autor que logo se lançou
numa série de estudos inovadores e cujas conclusões
vão mudar a nossa compreensão da infância. Educar
para o Futuro é uma obra original e com uma mensagem
muito importante: o carácter das crianças - e não as
competências cognitivas - é o fator decisivo para o seu
futuro.

Literatura de Viagens
Venha conhecer o que a nossa biblioteca tem para oferecer quanto à
escrita de viagens e partilhe da memória das experiências de vários
autores que visitam um local pelo prazer da viagem.

Outras referências sobre a obra e tema em questão:
www.ver.pt/conteudos/verArtigo aspx?id=1588&a=Valores

Livros
Ferrugem Americana

	HORA DO CONTO
 08 Junho | 11h00
 Achimpa de Catarina Sobral

Autor: Philipp Meyer
Editor: Bertrand Editora
Sinopse: Passado na Pensilvânia, num cenário de grande
beleza mas economicamente destruído, é um livro sobre
a perda do sonho americano e do desespero - bem como
da amizade, lealdade e amor - que dela advêm.
Esta é a história de dois rapazes ligados à cidade pela
família, responsabilidade, inércia e beleza, que sonham
com um futuro para além das fábricas e das casas
abandonadas.

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 22 Junho | 11h00
 Construção de moinho de vento
 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

Outras referências sobre a obra:
www.ipsilon.publico.pt/livros/critica.aspx?id=293321

