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NOVAS AQUISIÇÕES:
Para Roma, com amor
escrito e realizado por Woody Allen
Na cidade encantadora que é Roma,
um arquiteto americano, um morador da
classe média, um jovem casal da província e um diretor de ópera que se esforça
por transformar um agente funerário num
cantor, estão prestes a viver aventuras
que mudarão as suas vidas para sempre.

Mais e melhores serviços
para os utilizadores
Biblioteca Municipal de Ílhavo pertence à
REDE de Bibliotecas da CI Região de Aveiro
As 11 Bibliotecas Municipais pertencentes à CI Região
de Aveiro (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro),
nomeadamente Ílhavo, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia,
Aveiro, Estarreja, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do
Vouga e Vagos, organizaram-se em Rede, visando a melhoria
dos serviços públicos prestados a todos os seus cerca de 430
mil residentes.
Assim, fruto desta cooperação, qualquer cidadão inscrito numa das bibliotecas da região pode usufruir dos serviços
de todas as outras bibliotecas, nomeadamente o Empréstimo
Domiciliário de livros. Esta ação permite que um cidadão registado em Ílhavo, com o seu Cartão de Utilizador da BMI,
possa usufruir do empréstimo nas restantes bibliotecas da
região, não sendo obrigatória a inscrição em cada uma das
bibliotecas.
As Bibliotecas da CI Região de Aveiro (RBCIRA) estão empenhadas numa Política Intermunicipal de Gestão da Coleção,
e preparam-se para lançar um conjunto de Ações de Formação, de Promoção do Livro e da Leitura de forma integrada.

Esteja atento, e aproveite estes novos
serviços.

Um dia naquele inverno
de Sveva Casati Modignani
A família Cantoni é proprietária de uma
prestigiada fábrica de torneiras. O único
neto desta dinastia casa com uma jovem
francesa, sem dinheiro e sem parentes.
Apesar das vidas dos membros desta
família parecerem transparentes, uma
regra de silêncio impera sobre algumas
situações. Aﬁnal, cada um tem algo para
esconder.
Não há como escapar e outros
contos maravilhosos
Tim Bowley, Óscar Villán
escrito por Tim Bowley, com ilustrações
de Óscar Villán
Tim Bowley é um exímio contador de histórias, que tem calcorreado a Península
Ibérica de lés a lés. Este livro apresenta
uma seleção dos seus melhores contos
onde não deixam de estar presentes o
humor, a ternura, o medo, o terror, mas
também a alegria.
Primeiro livro para sentir e brincar
ilustrado por Stella Baggott e concebido
por Josephine Thompson
Este é um livro só para brincar. As cores
vivas e as texturas das ilustrações atraem
irresistivelmente os olhos e as mãos dos
bebés, que ganham uma maior sensibilidade na ponta dos dedos e permite um
despertar mais precoce da criança para
o mundo que a rodeia

Conhece os serviços da
Biblioteca Municipal?
O Fundo Local é uma secção da Biblioteca Municipal que
se destina a recolher, conservar e divulgar a memória da vida
e cultura do nosso Concelho.
O Fundo Local reúne assim todo o tipo de documentação
(monograﬁas, música, vídeos, literatura, documentários, etc...)
referente a Ílhavo ou produzida por elementos da nossa comunidade.
Nesta secção o utilizador encontra uma grande diversidade de temáticas relativas ao município nomeadamente sobre a
sua história, política, economia, sociedade, geograﬁa, instituições, vida religiosa, atividades associativas e culturais, artes e
letras e sobre personalidades da comunidade.

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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Pólos de Leitura

Gafanha do Carmo | Tel 234 398 009 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 15h00~20h00 | Sábado 10h00~13h00 e 14h30~18h30
Gafanha da Encarnação | Tel 234 086 668 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 15h00~20h00 | Sábado 10h00~13h00 e 14h30~18h30
Gafanha da Nazaré | Tel 234 199 077 HORÁRIO 2ª feira 14h00~18h00 | 3ª a 6ª feira 10h00~12h30 e 14h00~18h30

