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NOVAS AQUISIÇÕES:
Songs (2004-2012 )
Rodrigo Leão
O multifacetado compositor relança algumas das canções que foram editadas
desde 2004 e ainda três temas originais.
Rodrigo Leão explora aqui o lado mais
pop da sua música, cobrindo simultaneamente sonoridades mais ibéricas e até
mais atlânticas, fruto das suas colaborações com diversos músicos internacionais.
Lágrimas na chuva
de Rosa Montero

8.º Aniversário
Biblioteca Municipal
de Ílhavo
No dia 11 de setembro a Biblioteca Municipal de Ílhavo
comemora o seu 8.º aniversário e, neste âmbito, ao longo de
todo o mês serão muitas as atividades que preparámos para
que possa comemorar em família esta festa, que tem o livro e
a leitura como destaque!
De 5 a 25 de setembro
Feira do Livro
Aproveite esta oportunidade para comprar as últimas novidades editoriais a preço de feira... não perca os descontos
especiais que temos para oferecer!
Dia 11 (quarta-feira)
“O carnaval dos animais”
16h Hora do Conto e Ateliê:”O carnaval dos animais”
de José Antonio Abad Varela
17h Inauguração da exposição dos originais da ilustração:
“O carnaval dos animais”, de João Vaz de Carvalho,
conversa e sessão de autógrafos com o ilustrador.

Em 2109, o mundo é apenas uma grande nação: os Estados Unidos da Terra. A
detetive Bruna Husky procura descobrir
o que está por trás da loucura coletiva
que leva replicantes a cometerem assassinatos brutais e a suicidarem-se de seguida. Uma narrativa de ﬁcção cientíﬁca
que questiona a ética política e individual
atuais.
Alfabeto
de Puño
Engane-se quem lê o título... este não é
um vulgar livro com as letras do alfabeto. É antes um exercício de imaginação.
Apenas constituído por ilustrações, o
título quase pareceria irónico por precisamente não haver texto. No entanto,
as letras estão lá... sem estarem lá. Adivinham-se por trás das formas de cada
cenário.
Mafalda: o ﬁlme
baseado nas personagens criadas por
Quino
A popular e engraçada personagem
criada por Quino aparece aqui numa
longa-metragem onde as aventuras mais
loucas de Mafalda são apimentadas pela
sua visão crítica do mundo dos adultos.

Dia 13 (sexta-feira)
III Jantar Literário
com a presença do escritor Nuno Camarneiro
(Vencedor Prémio Leya 2012)
Inscrições no local até 11 de setembro.

Reserve desde já estes dias na sua agenda
e não falte!

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

