SUGESTÕES | NOVIDADES
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
POEMAS DA MENTIRA
E DA VERDADE
Autor: Luisa Ducla Soares
Editor: Livros Horizonte
Sinopse: Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura
5º Ano de escolaridade. Dedicado a crianças avessas à
leitura e particularmente à poesia, os Poemas da Mentira
e da Verdade cativam-nas pela irreverência, pelos jogos de
palavras, pela cumplicidade com o mundo infantil, cheios de
imaginação, fantasia de realidade e objectividade.
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FROZEN O REINO DO GELO
Realização: Disney
Sinopse: A intrépida optimista Anna junta-se ao montanhista
Kristoff e à sua leal rena Sven numa jornada épica, enfrentando
condições próprias do Evereste, trolls místicos e um hilariante
boneco de neve chamado Olaf, numa corrida para encontrar
a irmã de Anna, Elsa, cujos poderes gelados aprisionaram o
reino de Arendelle num Inverno eterno.

Poesia

AGENDA | MARÇO

SUGESTÕES | NOVIDADES
Adultos ler, ver e ouvir

DESTAQUE DO MÊS

MÊS DA POESIA

LIVROS

Luísa Ducla Soares nasceu em Lisboa a 20 de Julho de 1939 e licenciou-se em
Filologia Germânica. Iniciou a sua atividade profissional como tradutora, consultora
literária e jornalista, tendo sido directora da revista de divulgação cultural Vida.
Colaboradora de diversos jornais e revistas, estreou-se com um livro de poemas
Contrato em 1970. Trabalha desde 1979 na Biblioteca Nacional.
Vários poemas seus foram musicados, tendo sido editado em 1999 um CD com
letras exclusivamente de sua autoria musicados por Susana Ralha.

HÁ VERSOS E RIMAS
Autor: Jorge De Castro Canellas
Editor: Do autor
Sinopse: Este livro mostra-nos as contradições do amor
e a celebração da vida, num mundo de sorrisos, de frases
lineares, de sentimemtos transparentes.

In http://pt.wikipedia.org

HORA DO CONTO | 28 de março às 11h00
 “O cão Simão” de Pierre Coran
ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
07 de março | Ao longo do dia
 Oferta de uma flor para comemoração do dia 		
internacional da mulher

LIVROS
O ASSALTO

 19 de março | 14h00-18h00
 Construção de um postal comemorativo do Dia do Pai.”
OFICINA “LER, OUVIR E FAZER POESIA”
 Leitura partilhada e construção d’ Árvore da poesia
(ao longo do mês)
Biblioteca José Saramago | Azinhaga
HORA DO CONTO | 14 de março às 11h30
 “O meu pai” de José Jorge Letria. Seguida de atividade de
ilustração de postais.
POESIA PARA TODOS
 Exposição Dia Mundial da Poesia | 17 a 21 de março
 Leitura partilhada de poesia na Biblioteca | 21 de março
às 14h30

Divisão Intervenção Social
Serviço Cultura

Biblioteca Municipal da Golegã
Rua da Oliveira - 2150 Golegã
bibliotecas@cm-golega.pt
Telef: +351 249 979 125
terça a sexta 10h00-13h00  14h00-18h00
sábado 09h30-13h00  14h-17h30
www.cm-golega.pt

Autor: Daniel Silva
Editor: Bertrand
Sinopse: O lendário restaurador de arte e espião ocasional
Gabriel Allon está em Veneza a restaurar um retábulo de
Veronese quando recebe uma chamada urgente da polícia
italiana. Julian Isherwood, o excêntrico negociante de arte
londrino, deparou com o cenário de um homicídio brutal e
agora é suspeito do crime. Para salvar o amigo, Gabriel tem
não só de descobrir os verdadeiros assassinos, como também
encontrar a mais famosa das obras de arte desaparecidas:
a Natividade com São Francisco e São Lourenço, de
Caravaggio.

