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NOVAS AQUISIÇÕES:
Príncipe de fogo
de Daniel Silva
Ilustração Madalena Matoso
in“Este livro está a chamar-te (não ouves?)”

Até 31 de janeiro de 2014

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

Não é nenhuma novidade que os livros têm vozes lá dentro.
Algumas falam, outras cantam, outras gritam... e outras sussurram.
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 chegar os leitores a qualquer lugar. De
quem será esta voz? E onde nos levará ela? Venha descobrir!
Visitas guiadas para grupos. Faça a sua marcação!

25 de janeiro de 2014

Ateliê de ilustração
com Madalena Matoso
15h00

Os ateliês e as oﬁcinas são espaços de transformação onde
tudo pode acontecer. Neles há tempo para pensar, perguntar,
experimentar, arriscar, fazer.
Porque podem inspirar novas criações, os livros podem estar na base da criação de um ateliê (mas há outros pretextos
igualmente bons...). A Madalena Matoso, ilustradora da Editora Planeta Tangerina e premiada em 2008 com o Prémio
Nacional de Ilustração pelo livro “A Charada da Bicharada”,
dinamizará mais um ateliê de ilustração, as inscrições estão
abertas a todos a partir dos 6 anos de idade. Participe! (Inscrição prévia obrigatória.)

Uma terrível explosão em Roma leva Gabriel Allon a uma perturbadora revelação
pessoal: a existência de um dossiê em
mãos terroristas que expõe os seus segredos e a sua verdadeira história. Começa uma perseguição a um perigoso
cabecilha terrorista.
A gaiola dourada
uma comédia de Ruben Alves
Maria e José são um casal emigrante português que reside há 30 anos em Paris.
Um dia recebem a notícia de uma herança que lhes deixa uma casa em Portugal.
Desejosos de cumprir o sonho de uma
casa “na terra”, percebem de repente
que partir não é uma escolha fácil.
Nómada
realização de Andrew Niccol
Esta é uma história de amor passada
no futuro, quando a terra é ocupada por
uma espécie que apaga a memória dos
seus hospedeiros humanos, deixando os
corpos intactos. Melanie é uma das últimas sobreviventes que resiste, arriscando a sua vida pelas pessoas que ama.
Vamos encontrar um tesouro: a
história de como o ursinho e o
tigrezinho procuram a felicidade na
terra
de Janosch
O Ursinho e o Tigrezinho têm muitos sonhos de fortuna. Gostariam de ter um
barco insuﬂável, um baloiço e muitas outras coisas. Para isso precisam de muito
dinheiro para satisfazer os seus caprichos. Mas o que descobrem ao longo da
sua aventura é que não há maior tesouro
do que a amizade.

Um excelente 2014,
repleto de leituras e atividades
com e na Biblioteca Municipal
de Ílhavo!!

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

