Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
O agosto que nunca esqueci
Autor: António Mota
Editor: Gailivro
Pág: 168
Sinopse: Livro recomendado para o 5º ano de
escolaridade, destinado a leitura autónoma e
leitura com apoio do professor ou dos pais.
Plano Nacional de Leitura
Um retrato da emigração dos anos sessenta.
Agosto na aldeia, tempo de romarias e
casamentos. Tempo de revelações, tempo de
surpresa que nem todos receberão bem, mas
também tempo de reparar os afectos que se
julgavam perdidos. Gente que vive e convive
com os dramas e as alegrias da vida.

Filmes Infantis DVD
Tom e Jerry:
travessuras e diabruras
Género: Animação
Classificação: M/4, 45 mim
Sinopse: Tom e Jerry estão prestes a partir
para uma nova série de peripécias, perseguições e problemas com estes sete hilariantes
episódios!
Demonstrando alguns dos melhores disfarces
que o problemático par experimentou ao longo dos anos, estes episódios estão recheados
de grandes momentos cómicos e espetaculares perseguições que fizeram deste duo um
dos mais populares da história do cinema de
animação

Biblioteca Municipal da Golegã

Agenda
agosto

2013

Agenda | agosto

Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
Carlos Relvas objetos da eternidade
Autor: José Veiga Maltez, David Korecký, Luis Pavão
Editor: Galeria Rudolfinum, Câmara Municipal da Golegã
Sinopse: Livro alusivo à exposição patente da Galerie
Rudolfinum em Praga, Republica Checa. “Carlos Relvas
deixou à golegã, a Portugal e ao mundo, uma colecção
impar, que merece ser descoberta...”

Património Natural
Venha conhecer o que a nossa biblioteca tem para oferecer
quanto ao património natural do nosso país e do mundo e
disfrute de multiplas paisagens e possíveis destinos de férias.

HORA DO CONTO
 24 Agosto | 11h00
 Stella estrela do mar
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 17 Agosto | 11h00
 Moldura para fotografias de verão
 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

FIlmes
Aquele Querido Mês de Agosto
Autor: Miguel Gomes
Género: Documentário, Ficção
Classificação: M/12
Outros dados: FRA/POR, 2008, Cores, 150 min.
Sinopse: Ficção invadida pelo documentário. A história
de um pai, a filha e o primo dela, músicos de uma banda
de música popular a tocar pelas aldeias do Portugal
profundo, em que imigrantes regressados à terra se
cruzam com populares, entre festa e baile, cerveja, jogos
e caçadas, durante o quente mês de Agosto..

