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1. Ateliê de ilustração com Madalena Matoso 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover o Ateliê de ilustração “Este livro está a chamar-te (não 

ouves?)”, no próximo sábado, dia 25 de janeiro, pelas 15h00, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.  
Madalena Matoso, ilustradora da Editora Planeta Tangerina e premiada em 2008 com o Prémio 

Nacional de Ilustração pelo livro “A Charada da Bicharada”, dinamizará este ateliê, cujas inscrições estão 
abertas a todos a partir dos 6 anos de idade.  

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... Participe e aproveite para visitar a Exposição dos originais de 
ilustração de Madalena Matoso que está patente até ao final do mês na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

  
Para mais informações, contacte 234 321 103 ou biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt. 
 
 
2. XIII Concurso Literário Jovem 

 
Tendo por base o papel fundamental que a leitura e a escrita assumem na formação de todos, 

nomeadamente dos mais Jovens, bem como a necessidade de criar estímulos, fomentando tais hábitos, 
a Câmara Municipal de Ílhavo está a promover a décima terceira edição do Concurso Literário Jovem. 

O Concurso destina-se aos Jovens dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, assim como do Ensino 
Secundário, podendo participar alunos de qualquer estabelecimento de ensino, público ou privado, do 
Município de Ílhavo, até ao 12.º ano de escolaridade. 

O prazo de entrega dos trabalhos decorre até ao dia 31 de março de 2014, devendo a mesma ser 
efetuada por mão própria ou por correio para a Câmara Municipal de Ílhavo.  

 
As Normas de Participação e a Ficha de Inscrição encontram-se disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. 
 
 


