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NOVAS AQUISIÇÕES:
O último verão (teu & meu)
de Ann Brashares
As irmãs Riley e Alice voltam todos os
anos à casa de praia dos pais, num cenário de descontração e morna preguiça.
Depois de uns anos afastado, o amigo
de sempre, Paul, volta à ilha. O seu regresso faz nascer uma atração que ferve em lume brando até que um segredo
faz colidir os três amigos e projeta-os no
desconhecido.
Companheiros de aventura: ao vivo
de Tim

Férias criativas
na Biblioteca Municipal
Sessões de cinema, histórias, ateliês e tantas outras atividades empolgantes vão acontecer na Biblioteca Municipal,
durante o mês de agosto.
As crianças terão um destaque especial: todas as terçasfeiras, a partir das 14h30, realizar-se-á uma Hora do Conto,
seguida de um ateliê literário e plástico, e todas as quintasfeiras, no mesmo horário, uma sessão de cinema.
Tome nota e não perca!
Horas do Conto, nos dias:
13 - “O cão e o gato” de António Torrado
20 - “Grande livro dos medos” de Emily Gravett
27 - “O lanche do senhor verde” de Javier Sáez Castán
Sessões de cinema, nos dias:
22 - “O gato das botas”
29 - “Capuchinho Vermelho: a nova aventura”

Esperamos por si!

Biblioteca de Praia

Tim junta-se aos seus Companheiros de
aventura para dar um grande momento
musical. Gravado com a participação de
muitos nomes da música portuguesa,
como Celeste Rodrigues, Vitorino, Mário
Laginha, Teresa Salgueiro e Rui Veloso,
este concerto espelha a diversidade de
texturas musicais desde o fado até ao
rock.
A ilha dos caranguejos-violinistas
texto de Xavier Queipo, com ilustrações
de Jesús Cisneros
Moi é uma menina que habita numa ilha
das Caraíbas. Ao reparar que um pouco
por toda a ilha existem buracos na areia,
pergunta ao avô o que é. Este explica-lhe
que são tocas de caranguejos-violonistas. Esta narrativa é sobre a curiosidade
natural das crianças e instiga a sua capacidade de aprenderem por elas próprias.
História de Portugal para toda a família
textos de Paula Cardoso Almeida, com
ilustrações de Carla Nazareth
Desde a Lusitânia até à criação de Portugal, seguindo com os Descobrimentos
e culminando na instauração da I República e do Estado Novo, que encontrou o
seu desfecho com a Revolução dos Cravos, esta coleção em 6 volumes percorre
a História de Portugal numa linguagem
simples para toda a família.

Para quem não quer arredar o pé da areia, a Biblioteca
continua até ao ﬁnal do mês a disponibilizar os seus serviços
no Molhe Sul, da Praia da Barra. Não hesite em fazer-nos uma
visita. Pode usufruir de empréstimos domiciliários, de consulta
de jornais e revistas e ainda de atividades aliciantes para os
mais novos. Aproveite as boas ondas neste espaço!

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).

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Av. General Elmano Rocha - Alqueidão | 3830-198 Ílhavo, Portugal | Tel 234 321 103 Fax 234 321 087
HORÁRIO 3ª a 6ª feira 10h00~12h30 | 14h00~18h30 | Sábado 14h00~18h00
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt | biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

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

