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NOVAS AQUISIÇÕES:

Ano novo, leituras novas…
Janeiro tem por hábito ser o mês mais longo do ano, o mais
frio, o mais cinzento, aquele que não acaba mais… A Biblioteca
Municipal de Ílhavo quer contrariar o calendário e, por isso,
propõe-lhe inúmeras atividades que seguramente o levarão a
sair de casa.

Todo o mês:
Entra num mundo aos quadradinhos…
A partir de 8 de janeiro:
Exposição de ilustração: “A minha mãe é a mulher mais
bonita do mundo…”, 1º Encontro Nacional de Ilustração de
São João da Madeira: ilustração no feminino
Cada ilustradora foi convidada a criar 3 pranchas quadradas,
que representassem a sua leitura deste conto tradicional oriental
e exprimissem a sua relação com a feminilidade nele contida.
A evocação da maternidade e das relações profundas e íntimas
que dimensionaram e dimensionam a vida de cada ser humano,
foi aqui homenageado de forma original. Esta exposição é o
resultado do 1.º Encontro Nacional de Ilustração no Feminino
e nele participaram nomes como: Danuta Wojciechowska, Inês
do Carmo, Joana Quental, Marta Madureira, entre outros.
(Visitas para grupos sujeita a marcação prévia.)

Todos os sábados:
16h - Bebeteca
16h30 - Hora do conto seguida de ateliê de expressões

Aproveite! Participe!

A coisa perdida
por Shaun Tan
Quando o narrador começa por perguntar
se os leitores querem ouvir uma história,
e nos diz que não se lembra das mais
“divertidas” nem das mais “terríveis” que
sabia dantes. Mas propõe-se a contar
uma: “A daquela vez em que encontrei
uma coisa perdida.” Os livros de Shaun
Tan revelam sempre preocupações sociais
e políticas envoltos em atmosferas muito
futuristas.
As histórias de terror do navio negro
de Chris Priestley e ilustrações de David
Roberts
Na Velha Estalagem, sobre um mar
tempestuoso, Ethan e Cathy esperam a
chegada do pai. Entretanto, um marinheiro
aparece em busca de abrigo, e assim
começa uma longa noite de histórias
aterradoras… Há algo neste homem que
inquieta Ethan, mas ele não sabe o quê.
Um livro assustador… Terás coragem para
o ler?
O Varandim seguido de Ocaso em
Carvangel
de Mário de Carvalho
Um dos nomes maiores da ficção
portuguesa contemporânea apresenta
uma história que tem de tudo um pouco:
“Um canhão assombrando uma cidade.
Um patíbulo armado de noite. Um istmo
que conduz a uma cratera. Uma diligência
cercada por cães selvagens. Nuvens de
grifos imundos sobre o mar. A batalha
sangrenta dos pescadores.”
Uma morte súbita
de J. K. Rowling
Este é o primeiro livro para adultos de J.
K. Rowling, a mundialmente famosa «mãe
de Harry Potter». Pagford é uma pequena
comunidade inglesa aparentemente
tranquila. A história começa quando Barry
Fairbrother, o conselheiro paroquial, morre
aos quarenta e poucos anos. A pequena
cidade fica em estado de choque e aquele
lugar vazio torna-se o catalisador da guerra
mais complexa que alguma vez ali se viveu.

Não perca ainda o projeto da Biblioteca Municipal de Ílhavo: “Ao som das histórias...”.
O programa de rádio que vai para o ar todas as quartas-feiras às 18h45, com repetição aos
sábados pelas 9h45 na Rádio Terranova (105.0 fm).
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Gafanha do Carmo | Tel 234 398 009 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 15h00~20h00 | Sábado 10h00~13h00 e 14h30~18h30
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