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António Rilo

Abril, livros e leituras mil…
13 de abril
Ateliê de Leitura em Voz Alta, por
Cristina Paiva (Andante)
No próximo sábado dia 13 de abril, entre as 10h e as 17h, a
BMI irá promover, com o apoio da DGALB, um Ateliê de Leitura
em Voz Alta, dinamizado por Cristina Paiva dos Andante.
Este ateliê pretende abordar as técnicas da leitura em voz alta:
trabalho de corpo e voz (postura, respiração, colocação de voz,
dicção) e trabalho sobre a exposição que a leitura em voz alta
exige, entre outras, fornecendo aos participantes “ferramentas”
para tornar a leitura de um texto num momento de prazer, para
quem lê e para quem ouve.
Uma oportunidade única, limitada e sujeita a inscrição prévia,
que certamente desenvolverá nos seus participantes novos
métodos de leitura!

Comemoração do
Dia Mundial do Livro
“À sombra dos livros
o ruído do mundo abranda,
a ira organiza-se.”
João Pedro Mésseder

16 a 30 de abril
“À sombra dos livros”,
exposição de fotografias
de António Rilo, a partir do livro
de João Pedro Mésseder
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NOVAS AQUISIÇÕES:

A mão do diabo
José Rodrigues dos Santos
Neste novo best-seller, a crise financeira
e económica está no centro do enredo. O
criptologista Tomás Noronha é despedido
da faculdade devido às medidas de
austeridade. À porta do centro de emprego
é interpelado por um amigo que revela
possuir um DVD escaldante que
compromete os responsáveis pela crise.
O último Papa
Luís Miguel Rocha
Este é um thriller vertiginoso que envolve
a morte de Albino Luciani, o Papa João
Paulo I, apenas 33 dias após a sua
nomeação como sumo pontífice. Vinte e
oito anos depois, Sarah Monteiro, uma
jovem jornalista portuguesa a trabalhar em
Londres, vê-se mergulhada neste obscuro
segredo do Vaticano.
Os ciganos
texto de Sophia de Mello Breyner Andresen
e Pedro Sousa Tavares, com ilustrações
de Danuta Wojciechowska
Este é um conto inacabado de Sophia,
cuja reescrita do final coube ao jornalista
e neto, Pedro Sousa Tavares. Nesta história
sobre o irresistível apelo da liberdade, Ruy,
um rapaz que vive numa casa cheia de
regras e de rotinas, salta um dia a vedação
do seu jardim, para se juntar a um
acampamento de ciganos.
Fernando Pessoa : antologia poética
ilustrações de Pedro Proença
Treze poemas de Fernando Pessoa e seus
heterónimos são aqui ilustrados por Pedro
Proença e refletem a sua leitura muito
pessoal que faz das palavras do poeta.
Este livro constitui uma excelente primeira
abordagem à obra de Pessoa.

No dia 20 de abril, antecipando a comemoração do Dia Mundial
do Livro, decorrerá pelas 17h a apresentação do livro: “À
sombra dos Livros” de João Pedro Mésseder, com um recital
de textos pelo autor, fixados no livro e no ato de ler.
Não perca esta oportunidade de comemorar connosco porque:
“Um livro é uma casa. A capa a porta de entrada; e a última
linha o limiar da de saída, que fica nas traseiras e se chama
contracapa.” (João Pedro Mésseder, “À sombra dos livros”)

Contamos consigo!

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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