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NOVAS AQUISIÇÕES:

16 de fevereiro
A Música das Palavras
na obra de Sidónio Muralha
Sidónio Muralha inscreve-se na história da literatura portuguesa
como um dos precursores do neorrealismo, mas também como
um dos maiores poetas da literatura para a infância em língua
portuguesa, tendo recebido vários prémios nacionais e
internacionais. Aclamada em Portugal, mas também no Brasil,
a sua poesia é marcada por uma força lírica que impele o leitor
a olhar para o que o rodeia e a refletir sobre o papel do homem
na proteção da natureza.
No próximo dia 16, sábado, a Biblioteca Municipal de Ílhavo
propõe um encontro em torno da obra deste exímio poeta,
conjugando as componentes literárias, visuais e musicais.
Às 15h00, o Professor José António Gomes tomará a palavra
para apresentar o autor e os seus livros, e às 16h30 terá lugar
uma hora do conto muito especial, intitulada “Bichos bichinhos
e bicharocos”, que será contada e musicada pela Escola de
Música Gafanhense.
Este encontro tem entrada livre e dirige-se a todos, especialmente
aos pais, educadores e aos seus meninos.

Deixe-se encantar pela música das palavras!
Participe!

Exposição bibliográfica da obra
de Sidónio Muralha
Fruto da sua constante mutabilidade geográfica e da sua
contestação ao regime salazarista, a obra de Sidónio Muralha
foi sendo publicada com alguma inconsistência em Portugal.
O Brasil foi certamente o país que mais o publicou e reeditou,
contribuindo para difundir a sua obra. Neste sentido, entendese o quão difícil se torna encontrar muitos dos seus títulos em
Portugal.
Envidando esforços de várias bibliotecas nacionais, a Biblioteca
Municipal de Ílhavo conseguiu reunir um número significativo
das suas obras, e oferecer assim uma exposição bibliográfica
exaustiva e de indiscutível qualidade, sendo esta uma
oportunidade de poder ver alguns títulos raros como “Com sol
e sal eu escrevo”, “Um punhado de areia” (ambos cedidos pela
Biblioteca de Beja), “Companheira dos homens”, “Passagem
de nível” e “Beco: poemas” (emprestados pela Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra) entre muitos outros. Aproveite
para vir explorar o universo poético de Sidónio Muralha e venha
conhecer melhor este autor!

Bichos bichinhos e bicharocos
poemas de Sidónio Muralha, com
ilustrações de Júlio Pomar
Prefaciada por João Lobo Antunes, esta
edição é um fac-símile da edição de 1949.
Encontramos aqui poemas divertidos sobre
animais, acompanhados pelas ilustrações
do mestre Júlio Pomar, então com 23
anos de idade, e por partituras que
musicam os versos de Sidónio Muralha.
Se os gatos usassem botas,
governavam as rãs
de Raquel Saiz, com ilustrações de Rashin
Kheiriyeh
Olhando para o título dificilmente se
perceberia de facto qual é a lógica
subjacente a esta teoria louca! Mas no
final da leitura desta hilariante história, a
relação de causa e efeito é evidenciada
com tal non-sense e mestria que só nos
podemos render à lógica deste raciocínio!
A história da Aranha Leopoldina
de Ana Luísa Amaral, com ilustrações de
Raquel Pinheiro
Era uma vez uma aranha, chamada
Leopoldina, que em vez de teias, só queria
fazer meias. E por isso tricotava com fios
de todas as cores, de dia e de noite. Esta
é a história de uma aranha invulgar, que
desafia as leis imutáveis da natureza e
conquista o direito a ser diferente.
As quatro estações : Vivaldi
música por Sarah Chang, texto de José
António Abad Varela e ilustrações de Emilio
Urberuaga
Um livro-cd que junta uma bela narrativa
com as imagens vívidas do mais recente
Prémio Nacional de Ilustração de Espanha,
Emilio Urberuaga, e que conta ainda com
a interpretação de uma das melhores
violinistas do mundo, Sarah Chang. Uma
história deliciosa acompanhada por um
grande clássico da música erudita.

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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