Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
O Dourado
Autor: De Agustina Bessa-Luís, il. de Helena
Simas
Editor: Minutos de Leitura
Pág: 38
Sinopse: Um conto juvenil de Agustina
Bessa-Luís, com um toque de fantástico e
cujo imaginário nos faz recordar as histórias
do Zé do Telhado.
Uma história que pode funcionar como uma
primeira introdução para crianças ao estilo de
Agustina.

Buscapólos:Trocadilhar
Livro | CD
José Jorge Letria, Buscapólos,
Ricardo Machado, André Viana
Machado
Género: Pop
Editora: Farol. Blim Records: Produção
Sinopse: Os poemas de José Jorge Letria
encantam e musicados pelos Buscapólos
arrebatam as crianças e conduzem-nas
àquele mundo de fantasia onde se estabelece
um primeiro e definitivo contacto com a arte.
A descoberta de novos sentidos para palavras
novas que se apresentam inesperadas e tão
belas ora ao ritmo alegre de dança, ora ao
ritmo suave, próximo das canções de embalar,
será um prazer certo e seguro para os mais
pequenos.
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura
Educação pré-escolar e 1º e 2º Ano de escolaridade. Apoio
a projectos relacionados com música e/ou artes.
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Sugestões | Novidades
Adultos ler, ver e ouvir

LIVROS
António Mota Redol

ALVES REDOL
Fotobiograﬁa
Fragmentos autobiográﬁcos

A partir de 7 Outubro

Alves Redol: fotobiografia
Autor: António Mota Redol
Editor: Althum
Sinopse: Um aprimorado relato biográfio do ilustre
escritor Alves Redol cuja ascendência é goleganense.
Das suas raizes e vivências na terra da Golegã surge o
seu romance Fanga, um documentário humano sobre o
Ribatejo e o povo da Golegã, que coloca a nossa terra
nos anais da literatura portuguesa.

Banda desenhada
Designada como a Nona Arte de entre as Artes Plásticas, a
banda desenhada é uma forma de arte que conjuga texto e
imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados
géneros e estilos. Lida pelas mais diversas faixas etárias,
a banda desenhada faz as delícias de muitos leitores e
colecionadores. Venha descobrir alguns dos grandes autores
deste género bem como algumas dicas para a sua produção.
 Mostra bibliográfica  Todos os públicos  Átrio da Biblioteca

Música | cd
Guarda-me a vida na mão

HORA DO CONTO
 12 Outubro | 11h00
 Avós de Chema Heras
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 26 Outubro | 11h00
 Construção de Mobile
 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

Autor: Ana Moura
Género: Fado
Sinopse: Ana Moura, natural de Coruche, nasceu a 17 de
Setembro de 1979. Reconhecida internacionalmente, Ana
Moura estreou-se com Guarda-me a Vida na Mão (2003).
Começou por cantar em vários em locais da noite lisboeta
e deu-se a conhecer na televisão ao lado de António Pinto
Basto, em Fados de Portugal. Ana Moura é actualmente
uma das fadistas mais conceituadas de Portugal, pelo
seu excelente timbre de voz, beleza e enorme simpatia
para com o seu público.

