Sugestões | Novidades
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
Os animais fantásticos
Autor: José Jorge Letria, il. André Letria
Editor: Ambar, 2004
Pág: 40
Sinopse: O mundo mitológico está recheado
das criaturas mais fantásticas que possas
imaginar. Vem conhecê-las nestes versos que
José Jorge Letria escreveu especialmente
para ti, e a que André Letria deu expressão,
e deixa-te seduzir pelos encantos da Sereia,
assiste ao renascer da Fénix, sobe aos céus
no dorso de Pégaso, encanta-te com a
Esfinge, procura o Fauno nos bosques e foge
a sete pés do Ogre e do Lobisomem.

DVD
Artur e a Vingança de Maltazard
Realização: Fernando Paulo Gomes e outros
Género: Animação, Familiar, Infantil
Ficha Técnica: M/4 | Duração: 1h33mins |
Origem: FRA, 2009
Sinopse: Artur está em êxtase pois nessa
noite será o décimo ciclo da lua e ele poderá,
finalmente, regressar à terra dos Minimeus e
reencontrar Selénia. Na vila, os Minimeus prepararam um grande banquete em sua honra e
a jovem princesa usa o seu vestido de pétalas
de rosa. Mas o pai de Artur escolhe este dia
tão aguardado para anunciar o fim das suas
férias na casa da Avó. Quando se preparam
para regressar, uma aranha deposita um grão
de arroz na mão de Artur com a sigla S.O.S.
gravada.
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LIVROS
O filho de Thor
a saga das ilhas brilhantes



A Literatura e o cinema fantástico

Exposição alusiva ao tema: A Literatura e o cinema 		
fantástico
		
Exibição de filmes: Auditório da Biblioteca Municipal
 11 de Jan. | 15h00
O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel
 18 de Jan. | 15h00
O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei
 25 de Jan. | 15h00
Eragon, real. Stefen Fangmeier

DVD

 Público-alvo: Jovens e Adultos

O Voo do Balão Vermelho

HORA DO CONTO
 18 Jan. | 11h00
 Buxa Mimi no Inverno, de Korky Paul e Valerie Thomas

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 25 Jan | 11h00
 Construção de caixa mágica

Autor: Juliet Marillier
Editor: Bertrand, 2003
Sinopse: Eyvind sempre quis ser um dos maiores
guerreiros viquingues – um Pele-de-Lobo – e lutar pelo
seu chefe em nome do deus Pai da Guerra, Thor. Não
concebe outro futuro mais glorioso. Mas o seu amigo
Somerled, um rapaz estranho e solitário, tem outros
planos para o futuro. Um juramento de sangue feito na
infância força estes dois homens a uma vida de lealdade
mútua. A um mundo de distância, Nessa, sobrinha do Rei
dos Folk, começa a aprender os mistérios da sua fé. Nem
a jovem sacerdotisa nem o seu povo imaginam o que lhes
reserva o futuro.

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

Título original: Le Voyage du Ballon Rouge
Intérpretes: Juliette Binoche, Simon Iteanu, Fang Song
Duração: 113 min M/12
Sinopse: Simon tem sete anos e um misterioso balão
vermelho segue-o por Paris. A mãe, Suzanne (Juliette
Binoche), é marionetista e prepara um novo espectáculo.
Totalmente absorvida pelo trabalho, contrata Song Fang,
uma jovem estudante de cinema, para a ajudar a cuidar de
Simon.

