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Férias de Páscoa com livros…
e não só
Nas férias da Páscoa, a Biblioteca Municipal tem uma
programação à tua medida!
No dia 20, pelas 15h00, vem ouvir a história “Um presente
de Páscoa”, da autoria de Coby Hol e participa no ateliê.
No dia seguinte, à mesma hora, celebramos as tradições desta
quadra e todos os meninos e meninas serão convidados a criar
uma flor para a sua madrinha.
Na quarta-feira, dia 27, o coelho mais divertido do pequeno e
grande ecrã vai animar a tarde, com a sessão de cinema “Bugs
Bunny em paródias de Páscoa”, a partir das 15h00.

Sábados sempre especiais
para a família
As cores e os sentimentos serão o mote da Bebeteca de
sábado, dia 23.
Pelas 16h00, os mais pequeninos poderão ouvir e trabalhar a
história “O artista que pintou um cavalo azul”, do autor Eric
Carle, conhecido pela sua sensibilidade ímpar na expressão
literária e plástica dos seus livros.
A seguir, a hora do conto dos mais crescidos será à volta da
história de Carla Maia de Almeida “Não quero usar óculos”,
com um ateliê muito divertido onde cada um terá de pensar e
fazer uns óculos originais para si!

Nestas férias, não fiques em casa…
Vem e traz um amigo!

NOVAS AQUISIÇÕES:

Espelho meu, espelho meu! Há alguém
mais gira do que eu?
realização de Tarsem Singh Dhandwar
Revisitando um dos mais célebres contos
tradicionais, este filme propõe uma Branca
de Neve mais moderna e divertida. Júlia
Roberts, no papel da Rainha Má, roubou
o trono de Branca de Neve. A princesa no
exílio, une-se a sete corajosos anões para
recuperar o seu reino e talvez um
príncipe…
O sentido do fim
de Julian Barnes
O que acabámos por recordar no fim da
nossa vida, não é necessariamente aquilo
que vivenciámos. Tony Webster, um
reformado que teve uma carreira
confortável, com um casamento e um
divórcio amigável pelo meio, nunca fez
nada para magoar ninguém. Pelo menos,
acredita nisso…
O mundo num segundo
texto de Isabel Minhós Martins, com
ilustrações de Bernardo Carvalho
O que representa um segundo? A bem
dizer, diríamos quase nada… mas cada
vez que um segundo passa, milhões de
coisas acontecem e atravessam o mundo.
Esta visualização simultânea do que
acontece numa porção tão ínfima de
tempo, dá-nos a distância necessária para
perceber o valor do tempo.
Nomes com história: Viriato
texto de Ana Oom, com ilustrações de
Inês Amaro
A colecção “Nome com História” destaca
algumas das figuras que mais contribuíram
na formação e desenvolvimento do nosso
país. Ainda Portugal não era um país,
vislumbrava-se um povo que se distinguia
pela sua determinação e independência:
os Lusitanos. O seu chefe, Viriato, tornarse-ia um dos primeiros heróis da nossa
nação.

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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