


Concurso Nacional de Banda Desenhada

2 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2019

12 a 26 de Janeiro

Exposição Sonho, de Susa Monteiro
Esta exposição integra as ilustrações que Susa Monteiro fez para o seu último livro, com o mesmo 

nome e que foi editado pela Pato Lógico.

12 a 31 de Janeiro

Mostra Documental – Stan Lee, criador da Marvel (1922-2018)
Stan Lee foi um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário e ator norte-americano. 
Foi editor-chefe e presidente da Marvel Comics antes de deixar a empresa para se tornar presidente 
emérito da editora, bem como um membro do conselho editorial. 

2 a 21 de Fevereiro

Exposição Susana Resende aos quadradinhos, de Susana Resende
Susana Resende é artista plástica e Ilustradora profissional. Concluiu o curso de Desenho da 
Sociedade Nacional de Belas-Artes e licenciatura em Pintura na FBAUL. Como freelancer, trabalha 
em ilustração editorial e publicitária e como Artista plástica, além de ocasionalmente coordenar 
workshops sobre Artes Plásticas. Já realizou diversas exposições e colaborou com ilustrações na 
saga de ficção O Infante Portugal, de José de Matos-Cruz (Apenas Livros).

2 a 28 de Fevereiro 

Mostra Documental – Jorge Magalhães (1938-2018)
A atividade de Jorge Magalhães na BD foi prolífica e diversificada: escreveu argumentos, guiões, fez 
traduções, coordenou revistas da especialidade, adaptou obras literárias para bandas desenhadas. 
Enquanto argumentista/guionista de BD, atividade em que se tornou a maior referência em Portugal, 
fez parceria com vários desenhadores.

14 de Fevereiro,  11.00h/14.00h

Sessões de Banda Desenhada, pela Editora Devir
Destinado ao público escolar 

15 de Fevereiro, 10.00h

Workshop de BD – Fundamentais de Banda Desenhada, por Susana Resende
Destinado ao público escolar 

23 de Fevereiro – 10.00h 

Workshop de BD – Fundamentais de Banda Desenhada, por Susana Resende
Mediante inscrição prévia (público em geral)

23 de Fevereiro - 17.30h

Lançamento do Odemira-te n.º4 – Catálogo de Banda Desenhada de Odemira e
Inauguração da exposição de trabalhos e anúncio dos vencedores do concurso 
de Banda Desenhada.
A Exposição apresenta os trabalhos selecionados recebidos no âmbito do Concurso de Banda 
Desenhada de 2018.
Patente até dia 12 de Março.


