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8 de junho
Uma tarde pelo ambiente!
No próximo sábado, dia 8, a biblioteca dedica uma tarde
ao ambiente e convida todas as famílias a comparecer para
uma hora do conto e um ateliê muito especial!
Às 16h00, a história “Adivinha os animais e onde eles vivem!” convida os mais pequeninos a distinguir os diferentes
habitats dos animais.
A relação do homem com a natureza, o ambiente e os
riscos deste equilíbrio natural devido à ação humana serão
trabalhados a partir da história “Vermelho-cereja” de François
David, a partir das 16h30, na sala do conto.
Para estimular as crianças relativamente ao que podem fazer para colaborar com o meio-ambiente, o ateliê que segue
a Hora do Conto será um desaﬁo para que contribuam com
propostas para uma relação harmoniosa entre os homens e a
natureza.
“Oh! Quem dera que nunca desapareçam os pôres do sol
vermelho-cereja!”
in: Vermelho-Cereja, de François David

Palestra do Dia
Internacional dos Arquivos
O Centro de Documentação de Ílhavo (CDI) vai assinalar,
no próximo dia 7 de junho, o Dia Internacional dos Arquivos
com a palestra “Da subscrição autógrafa à assinatura digital”.
Esta iniciativa irá decorrer no auditório do Museu Marítimo de
Ílhavo, pelas 14h00.

NOVAS AQUISIÇÕES:
A idade do gelo 4: deriva continental
realização de Steve Martino, Michael
Thurmeier
A louca perseguição de Scrat por uma
bolota vai desencadear um cataclismo
continental que irá mudar o mundo.
Manny, Diego e Sid ﬁcam presos num
iceberg que ﬁca a deriva, à mercê de um
perigoso bando de piratas do mar.
Tse-Tsé
de Frederique Bertrand e outros
Isto não é um livro... é um jogo! O objetivo é vencer a mosca Tse-Tsé no jogo
do sonho, um jogo em que cada jogador
deve avançar o mais possível nas páginas do livro sem bocejar e sem ser vencido pelo sono!
Caminhos do coração
de Helena Sacadura Cabral
Entre o sonho e a realidade, Helena
Sacadura Cabral traça uma rota sentimental onde desvela os vários caminhos
do coração. Histórias de amor, traição
e viagens que no fundo são lições que
nos conduzem na nossa vida, como uma
bússola.
Fairy Oak: O capitão Grisam
e o amor
Elisabetta Gnone
Depois do grande sucesso da trilogia Fairy Oak, as personagens da saga regressam com novas e emocionantes aventuras. Numa gruta secreta, cinco jovens
abrem um velho baú que traz à luz uma
história que durante muitos anos fora voluntariamente esquecida...Uma história
de mar e de amor.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição através do
endereço eletrónico: cdi@cm-ilhavo.pt.
Aceda ao programa em:
www.cm-ilhavo.pt

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

