Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
A LOCOMOTIVA
Autor: De Julian Tuwim, il. Paulo Galindro
Editor: Qual Albatroz
Pág: 31
Sinopse: Julian Tuwim (1894-1953) é um
dos grandes poetas polacos, mas não só.
Foi também tradutor de poesia, crítico,
brincalhão, colecionador compulsivo de
textos esquisitos, dicionários, livros raros
e outras coisas bizarras. Publicou vários
volumes de poesia, incluindo poemas para
crianças.
«A Locomotiva» é talvez a mais conhecida
das suas obras para crianças. É como uma
onomatopeia gigante feita de palavras e
expressões que imitam o som de um comboio
que corre sonante pelos caminhos de ferro.

Biblioteca Municipal da Golegã

Agenda

setembro
Música Infantil | CD
Yara a feiticeira do top
Género: Pop
Editora: Farol. Blim Records: Produção
Sinopse: Música ideal para as festas das
crianças.

2013

Agenda | setembro

Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
Os da minha rua de Ondajki
Autor: Ondajki
Editor: Editorial Caminho
Sinopse: Há espaços que são sempre nossos. E quem
os habita, habita também em nós. Falamos da nossa rua,
desse lugar que nos acompanha pela vida. A rua como
espaço de descoberta, alegria, tristeza e amizade. Os da
Minha Rua tem nas suas páginas tudo isso.
Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para os 7º, 8º e 9º anos de
escolaridade, destinado a leitura autónoma.
Também recomendado para a Formação de Adultos,
como sugestão de leitura - Grau de Dificuldade I.
sábado 21 de Setembro
1º Encontro de Colecionismo da Golegã
10h00-17h00

Música | cd

Abertura do Museu Municipal da Máquina de Escrever
16h00

Balançê
Autor: Sara Tavares
Género: World music
Sinopse: Sara Alexandra Lima Tavares (Lisboa, 1
de Fevereiro de 1978) é uma cantora e compositora
portuguesa com ascendência cabo-verdiana. A música
que ela interpreta é definida como world music. O álbum
"Balancê", editado pela World Connection, em Novembro
de 2005, foi considerado um dos melhores álbuns do ano
por parte da critica, tendo alcançado o disco de ouro.

HORA DO CONTO
 5 Setembro | 11h00
 A guerra de Anais Vaugelade
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 11 Setembro | 11h00
 Agenda personalizada
 Inscrição prévia na receção 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

