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David Machado apresenta
“Índice Médio de Felicidade”
na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal de Ílhavo convida-o
para a apresentação do novo livro de David Machado “Índice Médio de Felicidade”, que terá
lugar no próximo sábado, dia 26 de outubro,
pelas 17h00. As palavras de abertura estarão
a cargo de Ana Margarida Ramos, docente da
Universidade de Aveiro.
Com este novo título, David Machado coloca na linha da frente um tema extremamente atual. Nas palavras do próprio autor tratase de «um livro sobre felicidade e esperança:
um homem em crise numa época de crise».
Para além de ﬁcção para adultos, David Machado escreve também contos e livros para as crianças. Em 2005, o
seu conto infantil “A Noite dos Animais Inventados” recebeu o
Prémio Branquinho da Fonseca.
A novidade literária do autor, “Índice Médio de Felicidade”,
aﬁrma-se como um romance admirável que conﬁrma o talento
de David Machado como um dos melhores ﬁccionistas da sua
geração.

Agora aos sábados,
as atividades são a dobrar!
A Bebeteca, a Hora do Conto e o ateliê habitual dos seus sábados têm agora duas sessões ao sábado:
Bebeteca: de manhã às 10h30 e à tarde às 16h00
Hora do Conto: de manhã às 11h00 e à tarde às 16h30
Ateliê: de manhã às 11h30 e à tarde às 17h00

NOVAS AQUISIÇÕES:
007 Skyfall
realizado por Sam Mendes
Nesta vigésima terceira aventura de James Bond (Daniel Craig) o M16 é atacado por Silva (Javier Badem), um ex-agente secreto. Desacreditada e humilhada,
M só lhe sobra um aliado em quem pode
conﬁar para restabelecer o seu bomnome: o agente 007.
Lodolândia
de Karen Russel
Eleito livro do ano pelo New York Times,
esta extravagante história narra a luta de
uma jovem de treze anos, Ava Bigtree,
para fazer renascer o parque temático da
família, a Lodolândia. Após a morte da
mãe, a família mergulha no caos e dispersa-se. Sozinha, ela é a única a manter
a esperança no futuro.
Só resta o amor
de Agustín Fernández Paz
As vidas dos personagens dos contos
deste livro estão ligadas por uma teia de
ﬁos invisíveis: todos vivenciam diferentes
experiências amorosas e descobrem que
se o amor é um sentimento capaz de os
fazer ver a vida com outros olhos, também pode causar amargura.
Quem dá um abraço ao Martim?
de David Melling
O Martim é um jovem urso pardo que
acorda uma bela manhã à procura de
um abraço... mas não de qualquer um:
o melhor! E de pedra em troncos, experimentando com ovelhas e até uma coruja,
acaba por descobrir que o melhor abraço
não depende da forma como se dá mas
também de quem o recebemos.

Novos horários dos serviços
da Biblioteca Municipal
e Pólos de Leitura
A Biblioteca Municipal e os seus Pólos de Leitura têm novos
horários de abertura ao público:
Biblioteca Municipal de Ílhavo:
3.ª a sábado: 10h00 às 18h30
Pólo de Leitura da Gafanha da Nazaré:
2.ª a 6.ª: 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h30.
Pólos da Gafanha do Carmo e da Gafanha da Encarnação:
3.ª a 6.ª: 14h30 às 19h30
Sábado: 9h30 às 13h00 e 14h00 às 18h30

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 sábado 10h00~18h30
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 14h30~19h30 | Sábado 09h30~13h00 e 14h00~18h30
Gafanha da Encarnação | Tel 234 086 668 HORÁRIO 3ª a 6ª feira 14h30~19h30 | Sábado 09h30~13h00 e 14h00~18h30
Gafanha da Nazaré | Tel 234 199 077 HORÁRIO 2ª a 6ª feira 10h00~12h30 e 13h30~18h30

