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1. Saberes com sabor… cozinhar sem glúten 
 
A edição de março do “Saberes com Sabor” vai ter lugar no próximo sábado, dia 12, pelas 16h30, 

na Biblioteca Municipal de Ílhavo, e irá abordar um tema muito atual: o glúten. 
O glúten é uma proteína encontrada em alguns cereais, como o trigo, aveia, cevada, centeio, malte 

e seus derivados e está presente no pão, nas massas, torradas, bolos, biscoitos e até mesmo na cerveja. 
A maioria das pessoas já ouviu falar da doença celíaca que é a intolerância ao glúten, mas nem 

todas sabem que, mesmo não sofrendo daquele distúrbio, aqueles alimentos podem causar danos ao 
organismo e desencadear reações alérgicas. 

Venha saber mais sobre o glúten, intolerâncias, o seu papel nos alimentos e as suas alternativas. 
Inscreva-se já! 
 
Inscrição prévia e obrigatória. 
Preço: 5 euros 
  
Mais informações pelo n.º 234 321 103 ou pelo e-mail biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt. 
 
 

2. Workshop de leitura e interpretação de manuscritos dos séculos XVI-XIX 
 

A Câmara Municipal de Ílhavo, através do Centro de Documentação de Ílhavo, vai promover, nos 
próximos dias 8, 15 e 16 abril, no CIEMar-Ílhavo, o "Workshop de leitura e interpretação de manuscritos 
dos séculos XVI - XIX", com a Professora Doutora Maria José Azevedo Santos, da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. 

Esta iniciativa é dirigida a Historiadores, Investigadores, Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas, Estudantes e público em geral e pretende conceder orientações básicas para decifrar e 
interpretar documentos manuscritos, incentivando a investigação histórico-científica.  

 
Programa: 

 
8 de abril (sexta-feira) 
10h00~13h00 
Paleografia - definição e história 
Paleografia: a ciência que "ensina" a ler escritas antigas 
Diretrizes para elaborar transcrições paleográficas. 
 
15h00~18h00  
Oficina de leitura e interpretação de textos manuscritos do século XVI - Leitura Nova 
 
15 de abril (sexta-feira) 
10h00~13h00 
Oficina de leitura e interpretação de textos manuscritos dos séculos XVII e XVIII  
 
15h00~18h00  
Oficina de leitura e interpretação de textos manuscritos do século XIX 
 
16 de abril (sábado) 
10h00~13h00 
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Manhã cultural com visita guiada aos Arquivos e Biblioteca de temática marítima e ao Museu 
Marítimo de Ílhavo  

 
Inscrição prévia e obrigatória até 31 de março através do endereço tinyurl.com/paleografia. 
Preço: 15 euros 
 

 
Mais informações pelo n.º de telefone 234 329 686 ou pelo e-mail cdi@cm-ilhavo.pt.  
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