Ilustração de André Letria, in “Não quero usar óculos”
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Março: Mês da Leitura!
Em sintonia com a Semana da Leitura desenvolvida pelo Plano
Nacional de Leitura, a Biblioteca Municipal de Ílhavo apresenta
o mês de março como mês da leitura concelhia. A temática
deste ano celebra a Leitura e o Mar, desafiando crianças, jovens
e a comunidade em geral a unirem-se nesta iniciativa, que
pretende evidenciar a relevância histórica e cultural do mar na
construção da identidade do povo português, ajudando a
(re)descobrir a pluralidade de dimensões do mundo.
Ílhavo, cuja tradição está fortemente ligada ao mar, é certamente
o Município que melhor reflete o peso que este elemento teve
e tem na cultura, promovendo uma programação diversa em
toda a sua rede de bibliotecas que inclui, entre outras ações,
vários encontros com escritores.
Assim, em março, a jornalista e escritora de livros infantis, Carla
Maia de Almeida, apresentará a sua obra e as suas perspetivas
sobre o futuro do livro e da leitura, numa conversa informal,
que decorrerá na quinta-feira dia 7, a partir das 14h00, na
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. A sessão está aberta
ao público em geral.
Ainda no dia 7, a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
recebe o escritor e ex-inspetor da PJ, Francisco Moita Flores,
para uma conversa à volta dos seus livros e da sua carreira.
Na sexta-feira dia 15, pelas 14h00, é inaugurada a exposição
“À descoberta de… Matilde Rosa Araújo”, que apresenta os
trabalhos realizados pelos alunos do Município ao longo do
ano letivo, inspirados na obra da autora.
Do programa de atividades constam ainda ações de
sensibilização efetuadas pela equipa da Biblioteca Municipal
nas bibliotecas escolares do Município, entre as quais uma
ação de formação sobre a “Utilização do catálogo on-line” e
a atividade “1+1= 0s livros e os jovens”, que se destina aos
alunos do 7.º ano e que consiste na realização de uma oficina
de escrita criativa, visando incentivar os alunos à exploração
de diferentes géneros literários.

Dia 13 de março decorre a final do concurso concelhio de
leitura, Ílhavo a Ler +, na Biblioteca Municipal.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede de Bibliotecas de Ílhavo
promove este concurso de leitura destinado a todos os alunos
do Município.
Com o objetivo de promover a leitura, assumindo-a como um
importante fator de desenvolvimento individual, este concurso
pretende intensificar o contacto das crianças, adolescentes e
jovens com o livro e a leitura, explorando várias obras, entre as
quais as sugeridas pelo Plano Nacional de Leitura (PNL).
Às 10h00 serão recebidos os alunos do 1.º e 2.º Ciclo. Da parte
da tarde os desafios serão lançados aos alunos do 3.º Ciclo
e Secundário, a partir das 14h00.

A libélula presa no âmbar
Diana Gabaldon
Claire Randall manteve o seu segredo
durante vinte anos e está agora prestes a
revelar tudo à sua filha. Ambas de férias
nas Highlands escocesas, as revelações
sobre as origens da sua filha, Brianna, e
sobre Jamie, o seu amor intemporal,
levam-nas a uma viagem até à corte
francesa do século XVIII que transcende
as fronteiras do tempo.
A casa na árvore
Enid Blyton
Dois irmãos, o Pedro e a Susana, fogem
da tia e decidem ir viver para o coração
da floresta. Uma enorme árvore oca irá
servir-lhes de casa. Uma casa com cama
de folhas e cordas para poder entrar e sair
e até um charco que lhes serve de piscina!
Uma grande aventura começa.
Bocas
por Xulio Gutiérrez, com ilustrações de
Nicolás Fernández
Os animais são extraordinários! Para
sobreviver, cada espécie teve de adaptarse ao seu habitat e desenvolver formas
muito próprias de obter e processar
alimentos. As diferentes “bocas” do mundo
animal são aqui apresentadas, mostrando
a complexidade que a natureza é capaz
de criar.
Ainda falta muito?
por Carla Maia de Almeida, com ilustrações
de Alex Gozblau
O ritual das viagens de carro para a aldeia
nas férias de verão, evocam doces
lembranças à menina que viaja com os
pais e com o irmão. Tudo, na aldeia onde
mora a avó, é diferente da cidade onde
vive! Mas o seu irmão mais novo está muito
impaciente e pergunta constantemente se
ainda falta muito…

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).

Participe, faça deste mês,
o seu mês da leitura!
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