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NOVAS AQUISIÇÕES:

Um mundo aos quadradinhos:
a banda desenhada em destaque
A banda desenhada é frequentemente associada a um público
juvenil, vindo-nos imediatamente à cabeça alguns personagens,
sobretudo dois ou três mais conhecidos como Astérix, Tintin
ou Lucky Lucke. Habitualmente não existe no público em geral
uma perceção muito clara da riqueza e diversidade desta forma
de contar histórias, nem tão pouco da complexidade subjacente
à aliança entre texto e imagem…
Numa tentativa de desmistificar alguns preconceitos, a Biblioteca
Municipal de Ílhavo propõe uma mostra ampliada de banda
desenhada. Convidamo-lo por isso, desde já, a explorar o
acervo da biblioteca, que passa pelos clássicos mais conhecidos,
mas que também abarca outros incontornáveis como Enki Bilal
ou Hugo Pratt, para além de outros menos conhecidos mas
igualmente dignos de nota. Destaque para géneros específicos
como a mangá, histórias de drama e sangue, assim como para
histórias humorísticas, biográficas e históricas, e, como não
podia deixar de ser, para alguns nomes portugueses com obras
arrebatadoras, como Miguel Rocha, Alex Gozbau ou João
Paulo Cotrim, que nos merecem os maiores louvores.

Sábados de “literatividades”
Os sábados na Biblioteca são já um ritual para muitas famílias.
A hora da história é sempre um momento de lazer ansiosamente
aguardado, que garante às crianças um momento lúdico
agradável, seguido de um ateliê que aborda a história contada
sob a forma de uma atividade plástica, muito apreciada pelos
mais novos.
Porque as idades são diferentes e os interesses também, a
aposta diferenciada entre a Bebeteca (para crianças até aos
3/4 anos) e a Hora do Conto, tem trazido crianças de todas as
idades e acompanhado a sua evolução desde a mais tenra
idade. No próximo sábado, dia 26 de janeiro, convidamo-lo
a juntar-se a nós para as histórias “A Polegarzinha” (Bebeteca)
e “Brasil, país nosso irmão” (Hora do conto), que nos levará a
viajar pelo mundo e a fazer novas e interessantes descobertas.
No sábado, dia 2 de fevereiro, iniciaremos o ciclo “Brincar
com Anthony Browne” com a pequena história “A minha mãe”.
E para os mais crescidos a Hora do Conto estará a cargo de
Dominique Mertens com “Olá, sou o Marvin, e não tenho medo
de nada!”

Mazagran : recordações & outras fantasias
de J. Rentes de Carvalho s
Mazagran é uma bebida originária do
Magrebe que se oferece aos visitantes em
sinal de boas vindas. Neste sentido, o
título é um convite a entrar na leitura deste
livro, e saciar-se com recordações
desfiadas em tom de amena cavaqueira.
Numa linguagem simples mas
simultaneamente refrescante e rica, estas
crónicas vs conversas, criam um elo de
simpatia imediata.
Sombras da escuridão
um filme de Tim Burton
Barnabas Collins (Johnny Depp) é um
notável aristocrata que é transformado em
vampiro e enterrado vivo por uma amante
vingativa. Dois séculos depois, em 1972,
consegue finalmente libertar-se e deparase com os seus disfuncionais
descendentes. Barnabas fará tudo para
recuperar o prestígio da sua família.
Agatha Mistery: o enigma do faraó
de Steve Stevenson, com ilustrações
Stefano Turconi
Esta é a primeira aventura de Agatha
Mistery, uma aspirante a detetive, com
faro para os mistérios… Juntamente com
o seu primo Larry e o seu gato Watson,
viaja para o Egito, para ajudar a recuperar
uma placa de argila com as indicações do
túmulo de um faraó, roubada pouco antes
de um grupo de arqueólogos o descobrir.
Crictor
de Tomi Ungerer
Crictor é um animal de estimação muito
invulgar. Mas a sua dona, a velhinha
Madame Louise Bodot, não se importa se
Crictor é uma enorme cobra constritora.
E Crictor devolve-lhe todo o amor e carinho
crescendo e tornando-se dócil e
prestável… até heroica!

Todos os sábados,
a Bebeteca tem início às 16 horas,
e a Hora do Conto às 16h30.
Aproveite e participe!

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 da Nazaré | Tel 234 199 077 HORÁRIO 2ª feira 14h00~18h00 | 3ª a 6ª feira 10h00~12h30 e 14h00~18h30

