
 
 
 
 
 
Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 11, de 27 de janeiro de 2015 

 
 

 
Ateliê de Ilustração “Livro Objeto” com Helena Zália 

 
Vai decorrer, no próximo sábado, dia 31 de janeiro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, 

um Ateliê de Ilustração com Helena Zália. 
Porque a inspiração poderá surgir de onde nunca se imagina, Helena Zália vai ajudar os 

participantes a criar um “objeto livro”, utilizando texturas, cores e matérias diversas. 
 
Inscrição prévia e obrigatória pelo n.º de telefone 234 321 103 ou pelo e-mail 

biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt. 
 
 
Biblioteca Municipal de Ílhavo - Exposições 
 
» Exposição “Livro Objeto” 
Poderá ainda visitar a Exposição “Livro Objeto”, da ilustradora Helena Zália, que está patente até 

ao dia 28 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.  
Independentemente das palavras impressas, o livro pode comunicar alguma coisa, em termos 

visuais e táteis”. Helena Zália, ilustradora e professora no Município de Ílhavo, tem uma expressão muito 
singular. Inspirada por tudo o que vê e sente, ela estimula os sentidos compondo texturas, cores e 
matérias diversas nas suas ilustrações e obras de arte.  

As visitas guiadas requerem marcação prévia pelo n.º de telefone 234 321 103 ou pelo e-mail 
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt e têm a duração de aproximadamente 60 minutos. 
 

» Exposição “Aqui há gato!” 
Aproveite ainda para visitar a Exposição “Aqui há gato!” realizada no âmbito do projeto “A 

Biblioteca Municipal vai às Bibliotecas Escolares”. 
Nesta exposição encontrará os melhores trabalhos realizados pelos alunos do 1.º Ciclo das 

Escolas do Município de Ílhavo com Biblioteca Escolar, que aceitaram o desafio da Biblioteca Municipal 
de Ílhavo para ilustrar um gato, inspirando-se em livros e utilizando diversos materiais.  

“Gato preto, gato branco, pouco importa a sua cor…” porque o resultado foi uma exposição cheia 
de criatividade e amiga do ambiente. 

Os trabalhos estão expostos no Átrio da Biblioteca Municipal até ao próximo sábado, dia 31 de 
janeiro. 

Aprecie e vote no(s) seu(s) trabalho(s) preferido(s).   
 
Escolas com Biblioteca Escolar 
. Centro Escolar da Senhora do Pranto 
. Centro Escolar da Légua 
. Centro Escolar da Coutada 
. Centro Escolar de Vale de Ílhavo 
. Centro Escolar Santa Maria Manuela 
. EB1 Chave 
. EB1 Cambeia 
. EB1 Encarnação Centro 

 
 
Horário da BMI: 
Terça a sábado entre as 10h00 e as 18h30 


