Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
O Incrível Rapaz que Comia
Livros
Autor: Oliver Jeffers
Editor: Orfeu Negro
Pág: 32
Sinopse: Livro recomendado para apoio
a projectos relacionados com Cidadania
na Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos de
escolaridade.
Plano Nacional de Leitura
Melhor livro infantil 2007 | Irish Book Awards
Tal como muitas crianças, o Henrique
adora livros. Mas não exactamente como
nós adoramos livros…Um dia, o Henrique
descobre este estranho apetite, que se
transforma numa mania constante e
deliciosa! E eis a melhor parte: quanto mais
livros devora, mais esperto fica..Até que um
dia as coisas começaram a correr mal…Uma
história sobre o prazer da leitura, com um
grafismo tão tentador que já houve quem não
resistisse a dar uma dentada na contracapa!

Música Infantil
Panda Mix: Os êxitos do Panda
O Panda Mix é um disco infantil onde o mundo
de fantasia e diversão continua.
Um CD onde encontrarás as tuas Músicas favoritas e que tu podes ouvir sem limite.
Um CD pensado para ti, com 21 temas que
podes escutar com todos os teus amigos.
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LIVROS
A Máquina de Fazer Espanhóis
Autor: Valter Hugo Mãe
Editor: Alfaguara Portugal
Sinopse: Livro recomendado para a Formação de Adultos,
como sugestão de leitura - Grau de Dificuldade IV.
Plano Nacional de Leitura
Grande Prémio Portugal Telecom de Literatura
Esta é a história de quem, no momento mais árido da
vida, se surpreende com a manifestação ainda de uma
alegria. Uma alegria complexa, até difícil de aceitar, mas
que comprova a validade do ser humano até ao seu último
segundo. a máquina de fazer espanhóis é uma aventura
irónica, trágica e divertida, pela madura idade, que será
uma maturidade diferente, um estádio de conhecimento
outro no qual o indivíduo se repensa para reincidir ou
mudar.

Livros

O incrível rapaz que comia livros
Ilustração: Oliver Jeffers

Claraboia

HORA DO CONTO
 24 Julho | 11h00
 O Incrível rapaz que comia livros
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 20 Julho | 11h00
 Construção de pala de sol
 Inscrição prévia na recepção da Biblioteca
ou pelo email: bibliotecas@cm-golega.pt
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Autor: José Saramago
Editor: Editorial Caminho
Coleção: Obras de José Saramago
Sinopse: A ação do romance localiza-se em Lisboa em
meados do século XX. Num prédio existente numa zona
popular não identificada de Lisboa vivem seis famílias:
um sapateiro com a respetiva mulher e um caixeiroviajante casado com uma galega e o respetivo filho - nos
dois apartamentos do rés do chão; um empregado da
tipografia de um jornal e a respetiva mulher e uma "mulher
por conta" no 1º andar; uma família de quatro mulheres
(duas irmãs e as duas filhas de uma delas) e, em frente,
no 2º andar, um empregado de escritório a mulher e a
respetiva filha no início da idade adulta.

