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NOVAS AQUISIÇÕES:

Feira do Livro

O palácio da meia-noite
Carlos Ruiz Zafón

Até dia 25 do mês de setembro continua a decorrer, no
átrio da Biblioteca Municipal de Ílhavo, a Feira do Livro.
Venha encontrar as novidades editoriais e best-sellers a
preços muito convidativos.
Para além de livros de literatura, também encontrará muita
variedade temática desde livros de culinária, de psicologia, de
autoajuda, de jardinagem, de arte, etc...
Uma inﬁndável variedade de livros para os mais novos, que
constituem igualmente óptimas sugestões para as prendas
natalícias. Paralelamente encontrará também muitos livros didáticos para exercitar a mente e a curiosidade das crianças
preparando-as para a nova rentrée escolar.

Vamos à BMI:
Histórias com sabor a mar
Este ano letivo convidamos todas as Escolas Básicas e
Jardins de Infância a visitar-nos. Propomos às crianças um
mergulho pelo azul que inunda as páginas e as histórias de
alguns livros, levando-as a compreender melhor o Mar.
A ação inclui uma visita guiada à Biblioteca, uma hora do
conto especial, que levará as crianças numa viagem ao sabor
das marés, e um ateliê de expressões que aborda a história
da hora do conto de uma forma diferente para consolidar conceitos abordados.

Faça já a sua marcação...
e visite-nos com o seu grupo!

Na mística Calcutá dos anos trinta do século XX, está o coração de um enigma.
Ben e Sheere, dois irmãos gémeos separados à nascença, na companhia dos
outros membros da Chowbar Society
– irmandade que se reúne semanalmente
no Palácio da Meia-Noite -, veem-se envolvidos na derradeira e maior aventura
das suas vidas.
Lincoln
um ﬁlme de Steven Spielberg
Lançado em 2012, este ﬁlme conquistou a crítica e um Óscar de Melhor Ator
para Daniel Day-Lewis. Neste drama biográﬁco, Spielberg relata os esforços do
presidente Lincoln, em janeiro de 1865,
para aprovar a Décima Terceira Emenda
à Constituição dos Estados Unidos que
abolia a escravatura.
Amordiscadelas
de Moni Pérez
O amor é um sentimento complexo que
nem todas as palavras do mundo conseguem descrever... por isso, a jovem ilustradora Moni Pérez fá-lo com imagens.
Num tom humorístico, usando o coração
como símbolo universal do amor, ilustra
as diferentes expressões que toma ora
como coração doente, despedaçado,
crescente, sobrecarregado...
O carnaval dos animais
de Camille Saint-Saëns com música interpretada pela Academy of London, texto de José Antonio Abad Varela e ilustrações de João Vaz de Carvalho
Baseada na peça composta em 1886
para dois pianos e orquestra do compositor Camille Saint-Saëns, esta é uma
fantasia zoológica na qual todos os animais, desde os animais domésticos, aos
felinos, passando pelos seres aquáticos
e os voadores se reúnem para celebrar
o aniversário do Rei Leão. Um livro-CD
colorido e ritmado.

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

