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LIVRO
Poemas da Mentira e da
Verdade
Autor: Luísa Ducla Soares; ilustração de Ana
Cristina Inácio
Editor: Livros Horizonte
Pág: 34
Sinopse: Os Poemas da Mentira e da
Verdade são dois olhares simultâneos
sobre a realidade. O da imaginação, da
fantasia, do "nonsense" e o da seriedade, da
objectividade, do espírito crítico. Num e noutro
perpassa um humor muito característico
da autora. Dedicados a crianças avessas à
leitura e particularmente à poesia, este livro
cativá-las-á pela irreverência, pelo jogo de
palavras, pela cumplicidade com o mundo
das crianças. Revela-se, na opinião de muitos
professores, como um excelente recurso
para os miúdos que não lêem.
Plano Nacional de Leitura

Livro
A Vóvó Ensina-te a Cozinhar
Autor: Maria Isabel Loureiro
Editor: Bertrand Editora
Sinopse: Este é o primeiro livro da colecção
"A Vovó ensina-te...". Se queres aprender a
fazer doces e bolinhos, refrescos e gelados,
saladas e pratos fáceis de preparar, verás
que com esta colecção, a culinária não é
uma actividade só para crescidos. Para ti, vai
ser quase uma brincadeira; assim, tu podes
cozinhar e deliciar toda a tua família
Livro recomendado para o 2º ano de escolaridade destinado
a leitura autónoma e/ou leitura com apoio do professor ou
dos pais.
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LIVROS
No tempo dividido
Autor: Sophia de Mello Breyner Andresen

A partir de 16 de Novembro

Homenagem a José Saramago
No mês em que se comemora o nascimento do Prémio Nobel
da Literatura, José Saramago, a Biblioteca Municipal irá dar
destaque à sua vida e obra, prestando assim homenagem a um
dos grandes valores nascidos no Concelho da Golegã e a um
dos maiores representantes de Portugal no mundo.

Editor: Caminho
Sinopse: Da preocupação de Sophia com a degradação
do mundo ocorre o motivo poético do Tempo: degradação
do tempo histórico, do comportamento humano marcado
pelo ódio e pela ameaça constante, pela mentira e pela
impureza, pela injustiça e pelo Mal. Um "tempo dividido"
entre o presente e o futuro, sendo o primeiro o tempo
de agir na construção do segundo. Ao "tempo dividido"
contrapõe-se o "tempo absoluto", transcendente, tempo
fora do tempo que se espelha na natureza, no mar, no
infinito. Um tempo da harmonia eterna, da realização
suprema do homem, da verdade e da pureza, da justiça
e do Bem.
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DVD
O Encantador de Cavalos The Horse Whisperer
Realizador: Robert Redford
Género: Drama
Duração: 163m
Sinopse: Depois da sua filha sofrer um sério acidente ao
montar a cavalo, uma mulher vai à procura de um homem
conhecido pelos seus dons de comunicação com cavalos
e por ser capaz de os fazer ultrapassar certos traumas. O
romance nasce entre os dois, trazendo belas mas trágicas
consequências.

HORA DO CONTO
 16 Novembro | 11h00
 O silêncio da água de José Saramago
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 23 Novembro | 11h00
 Construção de uma marioneta: Elefante
 Inscrição prévia na recepção da Biblioteca
ou pelo email: bibliotecas@cm-golega.pt
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