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1. Primeiro Ateliê de 2018 na Biblioteca Municipal tem o mote “Não há 
nada nesta folha branca” 

Vai ter lugar no próximo dia 20 de janeiro (sábado), pelas 15h00, na Biblioteca Municipal 

de Ílhavo, o Ateliê “Não há nada nesta folha branca”, dinamizado pela ilustradora Sara 

Bandarra para crianças e adultos curiosos. 

Este ateliê realiza-se no âmbito da Exposição de Ilustração de Sara Bandarra, que está 

patente ao público até ao dia 28 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, e que reúne 

originais e digigrafias de várias coleções da ilustradora, tais como "Mulheres de Avental", 

"Retratos de Limão", "BEing" ou, o mais recente, "Heróis do mar", trabalho inspirado na pesca 

do bacalhau. 

A participação no ateliê é gratuita, com inscrição prévia obrigatória (lotação limitada).  

Participe e aproveite para visitar a Exposição dos originais de ilustração de Sara 

Bandarra! 

 

A ilustradora… 

Sara Bandarra nasceu em Aveiro, em 1971, e é licenciada em Design de Comunicação 

pela ESAD – Escola Superior de Arte e Design, em Matosinhos. Leciona diferentes disciplinas 

de Artes e tem participado em oficinas de ilustração de diversos artistas. Reside em Ílhavo. 

As suas criações podem ser encontradas em vários livros ilustrados, como “Pakhlavan 

Makhmud: o herói generoso uma história do Uzbequistão” contada por Maria Alice Sarabando, 

“O Moliceiro da Ria: realidade ou fantasia” de Amaro Neves, ou “A Fada Estrelinha” uma 

história de Graça Amaral. 

 

 

Mais informações: 

Biblioteca Municipal de Ílhavo  

Avenida General Elmano Rocha Alqueidão  

3830-198 Ílhavo Tel.: 234 321 103 ∙ Fax: 234 321 087  

E-mail: biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt  

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt  

www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo 

 

Horário: Terça a sábado das 10h00 às 18h30 

 

 

2. “Ser Velho é mau?” teve como convidada a professora aposentada 
Donzília Almeida 

A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu ontem, dia 11 de janeiro, mais uma sessão do 

projeto “Ser Velho é Mau?”.  

Os alunos do 3.º ano da EB1 da Gafanha da Encarnação Centro conheceram uma “nova” 

professora, Donzília Almeida, que assim se apresentou para a uma conversa sobre o 

envelhecimento. 
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Natural da Gafanha da Encarnação, professora aposentada, que também estudou 

naquela Escola, naquela mesma sala, propôs-se a desmistificar um pouco o conceito do que é 

ser velho. Tendo sido professora de inglês, escolheu a frase "Beautiful at every age" e todos 

partilharam entusiasticamente as suas ideias, as suas histórias e experiências com os mais 

velhos, falando dos seus avós e concluindo que ser velho pode ser muito bom! 

Este projeto, dinamizado pelo Pelouro da Maior Idade em colaboração com as escolas do 

município, tem como objetivo desconstruir os estereótipos em torno da pessoa idosa junto de 

um público-alvo específico: as crianças. 

Os Maiores de Idade, nomeadamente professores aposentados do município, são os 

convidados destes encontros que, com os mais novos, interagem, se divertem, revivem o seu 

passado enquanto docentes e, ao mesmo tempo, desconstroem preconceitos. 

  

 


