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NOVAS AQUISIÇÕES:
Jesus Cristo bebia cerveja
de Afonso Cruz

“Este livro está a chamar-te
(não ouves?)”
Exposição de ilustrações
de Madalena Matoso

2 de dezembro a 31 de janeiro
Não é novidade que os livros têm vozes lá dentro... Algumas
falam, outras cantam, outras gritam... e outras sussurram.
Nesta exposição e neste livro, há uma voz que chama os
leitores com insistência, uma voz que ora se aproxima, ora se
afasta, e que parece empenhada em fazer-nos chegar a qualquer lugar.
De quem será esta voz? E onde nos levará ela?
Para o descobrirmos, teremos de atravessar uma ﬂoresta,
um rio e uma tempestade e seguir as pistas deixadas pelo caminho.
No ﬁnal, talvez cheguemos à conclusão de que os grandes
amigos não se fazem a correr.
A conﬁança não se conquista num piscar de olhos e um
amigo exige tempo e paciência...
Preparados para viver esta aventura?
Visitas guiadas sujeita a marcação prévia.

Aos sábados,
as atividades da BMI
são em dois horários!

Desejosa de cumprir o maior desejo da
avó que é visitar Jerusalém, Rosa transforma uma pequena aldeia alentejana na
Terra Santa. Num tom profundo e comovente, mas também irónico, Afonso Cruz
brinda-nos com um romance brilhante
sobre o sacrifício e o amor.
Um refúgio para a vida
realizado por Lasse Hallström
Katie é uma mulher recém-chegada a
uma pequena cidade piscatória, trazendo consigo um passado obscuro. Apesar de relutante em criar laços seja com
quem for, acaba por iniciar uma relação
com um viúvo que tem dois ﬁlhos. A sua
vida parece perfeita, até que seus segredos começam a ser revelados...
Uma onda pequenina
de Isabel Minhós Martins,
com ilustrações de Yara Kono
Um menino está a nadar tranquilamente
no mar até ser perturbado por uma palavra assustadora! Uma palavra com muitos dentes terminada em ÃO! Depressa
sai da água, cheio de medo. O menino já
não quer voltar ao mar. Só a participação
do leitor é que pode ajudá-lo a ganhar
coragem e a mergulhar de novo.
Este livro está a chamar-te
(não ouves?)
de Isabel Minhós Martins,
com ilustrações de Madalena Matoso
Uma voz chama os leitores com insistência. Parece empenhada em fazer chegar
os leitores a qualquer lugar. Mas onde?
Para o descobrirmos, teremos de atravessar uma ﬂoresta, um rio e uma tempestade e seguir as pistas deixadas pelo
caminho.

Agora as famílias já não têm desculpas para ﬁcarem em casa
ao sábado. As atividades habituais da Biblioteca Municipal –
Bebeteca, Hora do Conto e Ateliê - 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

Participe!

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

