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NOVAS AQUISIÇÕES:
O corsário dos sete mares: Fernão
Mendes Pinto
de Deana Barroqueiro

Ao longo do mês de agosto, a Biblioteca Municipal mete
os pés na areia e vai ter consigo até à Praia da Barra, no Molhe
Sul, todos os dias das 10h às 18h, oferecendo-lhe serviços a
que já está acostumado.
Não só poderá usufruir do empréstimo domiciliário de literatura infantil, juvenil e para adultos, como aproveitar a nossa
esplanada para ler a sua revista ou jornal.
Especialmente a pensar nos mais novos, todos os dias serão realizadas duas Horas do Conto, de manhã às 11h30, e à
tarde às 16h00.
Semanalmente estão previstos ateliês temáticos com temas que variam de semana para semana, sempre pelas
15h00:
De 5 a 11 de agosto: “Navegar com as letras”
De 12 a 18 de agosto: “Animais do mar e os livros”
De 19 a 25 de agosto: “Os piratas estão na praia”
De 26 a 31 de agosto: “O sol também lê”
Os momentos de lazer também podem ser momentos de
cultura. Aproveite e venha requisitar um livro! Leve as crianças
a desfrutar de um conjunto de atividades lúdicas divertidas!

Aproveite o Verão, leia um BOM LIVRO
requisitado na Biblioteca de Praia!

Esta é uma biograﬁa romanceada da
vida aventurosa de Fernão Mendes Pinto. Curioso, ávido de fortunas fáceis,
ardiloso, mas também homem dos sete
ofícios, este é o perﬁl de um herói polémico que percorreu os sete mares e mergulhou na cultura oriental, deixando-se
encantar pela diversidade das suas cores
e cheiros.
Como salvar a minha reforma
de David Almas e Joaquim Madrinha
«Todos os meses damos uma parte
substancial do nosso dinheiro à Segurança Social. (...) A verdade, porém, é
que se tem agora 20, 30 ou 40 anos,
muito pouco desse dinheiro lhe voltará
às mãos». Este é o repto que os autores
lançam para lhe explicar estratégias alternativas para chegar à idade da reforma
com dinheiro.
Adolescentes como nós!
texto de Jennifer Moore-Mallinos, com
ilustrações de Marta Fàbrega
Ser adolescente não é fácil. É um processo de amadurecimento complexo
que coloca muitas dúvidas e instabilidade na vida dos jovens. Esta obra proporciona uma reﬂexão profunda sobre várias
questões como, por exemplo, a pressão
social. Este é um livro capaz de ajudá-los
a compreenderem melhor esta fase.
A origem dos guardiões
realizado por Peter Ramsey
Jack Gelado, Coelhinho da Páscoa, Pai
Natal, Fadas dos dentes e Sandy são
os lendários guardiões dos sonhos das
crianças que o malvado Pitch ameaça.
Juntos, os amados heróis vão lutar para
proteger as esperanças e a magia patente no imaginário das crianças.

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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