
1 
 

 
 
 
 

FACULDADE DE BELAS-ARTES DA ULISBOA 
 
 

CIEBA - Centro de Investigação e Estudos de Belas-Artes | Secção Arte Multimédia 

 

 

 
 
 
 
 

CURSO DE ILUSTRAÇÃO (2) 
 

 
Coordenador: José Pedro Cavalheiro 
Formador: João Catarino 
 
Duração: 100 HORAS em sessões de 4 horas, à 2ªfeira e 5ªfeira  
Horário: das 18h30 às 22h30  
Datas de realização: de 8 de Maio a 31 de Julho de 2015  
Nº de Participantes: de 12 a 20. 
 
Destinatários: 
Alunos ou profissionais de artes plásticas, ilustração ou design, professores e outros interessados em desenvolver obras em ilustração. 
 
Inscrições:  
Até 5 de Maio 
E-Mail: cursoslivres@fba.ul.pt 
Telefone: 213 252 114 

 
 

TEMÁTICA DO CURSO:   
“Retrato de família” 
 
 
 
Objectivos gerais: 
O Curso de Ilustração (2) irá desenvolver os seus conteúdos em torno do tema "Retrato de Família" tendo como ponto de partida o 
visionamento e estudo dos álbuns de família de Ana Maria Holstein Beck, documento disponível on line no site do Arquivo Municipal de 
Lisboa. 
A partir de fotografias selecionadas, os participantes do curso irão desenvolver textos e ilustrações, criando narrativas ficcionadas sem 
final previsto, e de acordo com possibilidades direcionais dispares.  
O resultado consistirá na elaboração de um álbum a ser apresentado no final do curso. 
 
Módulo 1. Observação e Registo  
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Visionamento, anotação e registo gráfico de elementos a partir das fotografias visualizadas nos álbuns de família de Ana Maria Holstein 
Beck. Seleção de referências documentais, estéticas e narrativas a serem utilizadas no decorrer do trabalho. 
 
Módulo 2. Materiais e Ambientes 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Experimentação de materiais gráficos através de exercícios  
de desenho, tendo como modelo os álbuns selecionados.  
Procura de ambientes, densidades e estilos. Escolha de uma técnica específica para execução do trabalho. 
 
Módulo 3. Universos Narrativos 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
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Objectivos específicos: 
Seleção de imagens dos álbuns da autora enquanto pontos  
de partida para a criação de narrativas ilustradas. 
Criação de textos a partir de espaços e tempos lineares  
ou fraccionados. 
Atribuição de géneros gráficos específicos a cada momento  
de cada narrativa. 
 
Módulo 4. Caligrafia e Composição 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Abordagem a vários processos caligráficos a partir de ferramentas diversificadas. Escolha de tipologias caligráficas pela expressão,  
pela cursividade, pelo género narrativo, pela inserção e adequação  
à composição final. 
 
Módulo 5. Projeto e Edição 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Elaboração e composição dos conteúdos finais num livro de edição única 
em formato de um álbum.  
Paginação, composição e encadernação do mesmo. 
 
O catálogo dos álbuns de família de Ana Maria Holstein Beck  
pode ser consultado em:  
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Eventos/Beck/catalogo_digi.pdf 
 
 
Materiais e equipamentos disponíveis: 
Os materiais pedagógicos e de desgaste genérico para a realização do curso serão disponibilizados pelo CIEBA: textos, imagens de 
referência, videoprojector, computadores e papel.  
Outros materiais poderão ser solicitados aos participantes dentro de âmbitos mais específicos. 
Para mais informação ou esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos programáticos, escrever para: joaocata@gmail.com. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
BATCHEN, 2004  
Batchen, Geoffrey (2004), Forget Me Not Photography and Remembrance, Nova Iorque, Princeton Architectural Press. 
 
BATCHEN, 2008 
Batchen, Geoffrey (2008), Snapshots: Art History and the Ethnographic Turn, Nova Iorque, Routledge. 
 
BECK, 2014 
Holstein Beck, Ana Maria (2014), Albuns de Família, Lisboa, Arquivo Municipal de Lisboa. 
 
BURKE, 2001  
Burke, Peter (2001), Visto y no Visto: El Uso de la Imagen como Documento Histórico, Barcelona, Editorial Crítica. 
 
EDWARDS, 2001  
Edwards, Elizabeth (2001), Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums, Nova Iorque, Berg. 
 
EKMAN, FULLER, 2003 
Ekman, Ulrik, Fuller, Matthew (2003), Throughout Art and Culture Emerging With Ubiquitous Computing, Cambridge, MA, MIT Press 
Books. 
 
FRIZOT, VEIGY , 2006  
Frizot, Michel, Veigy, Cédric (2006), Photo Trouvée, Nova Iorque, Phaidon. 
 
HALBWACHS, 1968 
Halbwachs, Maurice (1968), La Mémoire Collective, Paris, PUF. 
 
LONG, NOBLE, WELCH, 2009 
Long, J.J., Noble, Andrea, Welch, Edward (2009), Photography: Theoretical Snapshots, Londres e Nova Iorque, Routledge. 
 
MONAHAN, RASCAROLI, YOUNG, 2014 
Monahan, Barry, Rascaroli, Laura, Young, Gwenda, (2014), Amateur Filmmaking, The Home Movie, The Archive, The Web, Nova Iorque, 
Bloomsbury. 
  
 
 
 
 
 
 

Currículo  

 

João Nunes Mangas Catarino, Lisboa, 1965, 

Telemóvel: 914 190 162 

Email: joaocata@gmail.com 

 

Experiência Profissional na área do ensino: 

2014 -   
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• Desde 1995, Professor de desenho no Departamento de Desenho no Ar.co. 

• Desde 1995, Professor das cadeiras de desenho gráfico e ilustração  

   no Departamento de Design no Ar.co. 

• Desde 1997 Monitor de ilustração nos cursos de ilustração do CITEN  

na Fundação Calouste Gulbenkian, actualmente CIEBA, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

• desde 2006 é monitor dos Cursos de Ilustração do CIEAM e posteriormente CIEBA,  na Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa. 

 

2014             

• Instrutor de workshops no 5th International Urban Sketching Symposium,  Paraty, Brasil. 

• Professor convidado a leccionar a cadeira de Desenho Avançado do 2º ano do Curso de Artes Plásticas da ESAD.CR. 

• Monitor do curso de verão de ilustração para jovens na Arte Ilimitada. 

 

2013-2014     

• Monitor de sessões de desenho sobre o acervo das exposições temporárias na Culturgest. 

 

2013              

• Instrutor de workshops no 4th International Urban Sketching Symposium, Barcelona. 

 

2011 - 2012   

• Monitor de desenho no atelier de arquitectura paisagística, ARPA em Lisboa. 

 

2011               

• Instrutor de workshops no 2th International Urban Sketching Symposium, Lisboa 

 

2011- 2014    

• Professor da cadeira de tipografia -1 que integra o Curso de Design Gráfico 

• Convidado a apresentar o seu trabalho em diários gráficos numa palestra 

e workshop destinado a alunos de mestrado da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

 

2009 - 2010   

• Professor das cadeiras de ilustração científica e ilustração infantil que integram o Curso de Ilustração Gráfica de formação profissional do 

CET  

na ESAD.CR, Caldas da Rainha. 

• Professor da cadeira de Projecto de Design Grafico -2 que integra  

o Curso de Design Gráfico e Multimédia na ESAD.CR.   

• Convidado pelo Prof. Eduardo Salavisa a participar como formador nas sessões de formação de formadores na Escola Secundária do 

Cacém  

e no Museu da Cidade em Almada sobre o tema diários gráficos.  

• Integra as exposições colectivas internacionais de desenhos em cadernos organizadas pelo Professor Eduardo Salavisa, no Centro 

Cultural de Lagos  

e na Câmara Municipal de Torres Vedras. 

• Convidado a apresentar  o seu trabalho em diários gráficos num seminário no auditório da Escola Secundária da Lourinhã. 

• Convidado a apresentar o seu trabalho em diários gráficos numa aula para um público infantil na Escola Secundaria Conde Oeiras. 

• Convidado a apresentar o seu trabalho em diários gráficos numa palestra  

no auditório da Faculdade de Arquitectura de Lisboa. 

• Palestra de apresentação do seu trabalho em diários gráficos para os alunos de arquitectura do Instituto Superior Técnico.  

• Palestra onde apresenta o seu trabalho em diários gráficos numa aula de mestrado em Ilustração no Instituto Superior de Educação e 

Ciências ISEC / Universidade de Évora. 

                        

• Lecciona juntamente com o professor José Louro numa sessão do workshop de desenho tendo como suporte o diário gráfico do Curso de 

Mestrado Integrado em Arquitectura  do ISMAT de Portimão.                       

• Coordenador do workshop de Ilustração de Autor do CIEAM, na Faculdade de Bela Artes da Universidade de Lisboa. 

 

2009    

• Monitor em conjunto com Richard Câmara do Workshop de Ilustração para Espaços Urbanos no CIEAM, na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa. 

• Coordena com Richard Câmara um workshop de diários gráficos no CIEAM  

(Centro de Investigação Estudos de Arte e Multimédia) na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 
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2007     

• Passa a leccionar o 1º ano da cadeira de design do Curso de Design Gráfico no Ar.Co. 

 

1999   

• Passa a integrar e a leccionar o desenho de letra e a caligrafia como módulo específico nos Cursos de Ilustração do CIEAM. 

 

1997 - 2005    

• Monitor dos Cursos de Ilustração do CITEN na Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

1995  

• Passa a exercer a actividade de professor de desenho no Departamento de Desenho no Ar.Co. (Centro de Arte e Comunicação Visual). 

• Convidado pelo Ar.Co (Centro de Arte e Comunicação Visual) para professor de desenho de um curso de verão. 

 

 Experiência Profissional como ilustrador e designer gráfico: 

 

2014    

• Ilustra para a Porto Editora a edição do livro “O Bojador”  

  de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

• Ilustra para a Porto Editora a edição do Sermão de Santo António  

  de Padre António Vieira. 

• Ilustra uma série de painéis informativos para a Quintinha Pedagógica  

  dos Parques de Sintra.                    

• Ilustra para os Parques de Sintra um guia para crianças sobre o  

Palácio da Pena. 

• Ilustra para a empresa Deloitte de Angola uma série de ilustrações  

de carácter informativo. 

• Ilustra para a empresa A Bela e o Monstro a capa do álbum Horizonte dos Resistência. 

• Ilustra o cartaz do filme Voltar à Terra de João Pedro Plácido, para a Produtora O Som e a Fúria, selecionado para o Festival Doc Lisboa 

2014.  

• Ilustra para o jornal Público a capa da revista 2 e uma série de ilustrações  

  para uma reportagem da jornalista Ana Dias Cordeiro.  

 • Integra trabalhos em sketch books para a editora Barron’s na edição  

  “Urban Sketching the complete guide to techniques”  

   de Thomas Thorspecken. 

 

2013            

• Ilustra para a Porto Editora as re-edições dos livros  “O Colar” e  “Contos Exemplares” de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

• Participa com trabalhos em Sketch books no livro “the Art of Urban Sketching  publicado por Gaby Campanário. 

• Participa com desenhos integrado com o Grupo do Risco na expedição  

à Costa da Laurissilva na Ilha da Madeira e na posterior edição publicada  

“ Expedição Costa da Laurissilva”.  

 

2012            

• Publica com a Editora Clube do Autor em co-autoria com Pedro Adão  

e Silva o livro Tanto Mar.  

                    

• Percorre em África (de Angola a Moçambique) os caminhos traçados por Capelo e Ivens como narrador e desenhador do documentário 

“De Angola à Contracosta” exibido na RTP2 e produzido pela produtora Happygénio.  

• Convidado do episódio nº 2 do documentário “Feitos em Portugal” de Laurinda Alves e  produção de “take it easy films” 

 

• Participa com trabalhos em diários gráficos no livro “Urban Sketchers  

em Lisboa desenhando a cidade” publicado pela Editora Quimera.  

 

2011            

• Percorre e desenha as praias de Portugal de norte a sul com Pedro adão e Silva numa carrinha “pão de forma” para publicação semanal 

durante os meses de verão na Revista do Jornal Expresso 

• Colabora na organização e participa como monitor de Workshops  

no USk Lisbon Symposium que decorreu na Faculdade de Belas Artes  
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da Universidade de Lisboa.  

        

2010          

• Publica com a Editora Fernando Machado o livro EN2 de sua autoria. 

• É co-autor juntamente com Eduardo Salavisa, Filipe Leal de Faria, José Louro, Pedro Cabral, Pedro Fernandes e Richard Câmara, do livro 

Diário  

de Viagem em Lisboa. 

  

2009           

• Inicia uma colaboração regular com um novo jornal diário nacional. Jornal “i”  

Percorre o país pela EN2 que liga pelo interior Chaves a Faro e desenvolve um diário de reportagem em desenhos e textos publicados 

seguidamente em 4 números. no  jornal “i”, em 4 vídeos no jornal “i on line” e na revista on-line “Kriptonit”, da empresa de filmes publicitários 

“Kripton films”. 

• Convidado juntamente com o ilustrador Henrique Flores  (Jornal El País, Espanha) e o ilustrador / jornalista Gabi Campanário (Jornal 

Seatle Times, EUA) a apresentar o seu trabalho de reportagem desenhada, no XI Congresso de Periodismo Digital na Cidade de Huesca em 

Espanha. 

 

• Convidado a participar na exposição colectiva São Paulo “surfart” onde expõe desenhos ligados ao tema surf. 

• Convidado a expor um conjunto de aguarelas numa galeria em Comilas, (Espanha) com o surf como temática.  

• Ilustrador convidado a participar na semana de campo organizada pelo “Grupo do Risco” coordenado pelo Professor Pedro Salgado.                       

• Convidado a integrar o grupo de ilustradores que compõem o “Grupo do Risco”          

• Integra a exposição colectiva no Palácio da Presidência da Républica,  

comemorativa dos 100 anos de uma marca portuguesa de lápis. “10 lápis /100 autores” 

 

2008       

• Desenvolve com rigor científico 30 ilustrações de espécies vegetais  

do Parque da Pena em Sintra para publicações de apresentação e guias deste parque.                

• Expõe as aguarelas originais das ilustrações de espécies botânicas do Parque da Pena no Palácio da Pena em Sintra.                

• Ilustra a capa da revista Surf Portugal. 

• Integra a lista de autores contemporâneos com páginas de diários gráficos  

publicados no livro “diários de viagem” do autor Eduardo Salavisa.               

• Integra a formação inicial do site internacional “Urban Sketchers”  criado nos EUA por Gabi Campanário. 

 

2007  

• Cartaz comemorativo dos 30 anos do primeiro campeonato de surf em Portugal,  publicado no livro “História do Surf em Portugal” do autor 

João Rocha. 

• Cria o “blog” de desenhos seus em diários gráficos: desenhosdodia.blogspot.com  

com o intuito de apresentar um desenho por dia. (projecto individual)                       

• Cria o “blog” surfgraphics.blogspot.com onde mostra trabalhos ligados  

à temática surf. 

 

2007   

• desde 2004, colaborador regular com o canal de televisão “TVI,” para desenhar em tribunal um caso jurídico de grande relevância nacional, 

transmitido diariamente no jornal das nove. 

 

2005             

• Passa a colaborar com a revista Surf Portugal.                       

• Passa a realizar a colecção de cartazes ilustrados promocionais das actividades do Surfing Clube de Portugal. 

• Curso de Ilustração Científica, ministrado pelo Professor Pedro Salgado,  

na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

• Participa numa exposição colectiva de ilustração científica no Museu de História Natural da Universidade de Lisboa organizada pelo 

Professor Pedro Salgado. 

 

2004           

• Ilustração para capa da revista de surf “SOUP” 

 

2003 – 2004    

• Colaborador com o canal de televisão “SIC “para desenhar em tribunal casos jurídicos. 

 



6 
 

2001      

• Filme de animação para um genérico de apresentação da campanha eleitoral de um partido político português. 

 

1999 - 2002      

• Colabora no jornal “Expresso” onde publica ilustrações regularmente. 

 

1999 – 2008      

• Colaboração regular com ilustrações promocionais com o atelier de design  

e publicidade “capa & tal”. 

 

1997 - 1999       

• Colaboração regular com a empresa “Nomimarqueting” na ilustração 

e visualização de projectos e produtos promocionais. 

 

1997 - 1998       

• Desenvolve uma vasta linha de produtos promocionais de uma marca  

de Cervejas para a Expo 98. 

 

1995 - 2000        

• Colaboração regular com material gráfico para o Departamento de Juventude da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

1995 - 1998        

• Colabora como designer gráfico na Associação de integração e promoção cultural dos países lusófonos “Regresso das Caravelas”. 

 

1996        

• Filme de animação para um genérico de apresentação da campanha eleitoral de um partido político português. 

• Filme de animação comemorativo do Dia Mundial do Ambiente. 

 

1994 - 1995        

• Trabalha no atelier B2, com o Designer José Brandão. 

 

1988            

• Cartaz para concerto de fim de ano da banda Xutos e Pontapés. 

 

1987 - 1995        

• Colaboração como ilustrador regular no Jornal Autosport. 

 

1987             

• Ilustração de primeira página do Jornal Motor. 

 

 

 

1983        

• Pinta sob orientação do Pintor Ruíz  (autor dos cartazes de cinema de fachada do antigo Cinema Condes) um painel 3 x 6m para a festa do 

dia Mundial da Juventude no Coliseu dos Recreios. 

 

1982        

• Imagem gráfica, logotipo e diverso material gráfico promocional para  

 Escola de Windsurf de Carcavelos. 

 

1981 - 1984       

• Curso de Desenho Gráfico na Escola Antonio Arroio.                      

• Conjunto de T-Shirts com motivos de surf pintados à mão, inspirado em motivos de praias portuguesas. 

 

Formação académica: 

1995 - 1996  • Curso de Cinema de Animação do CITEN, na Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

1987 - 1993  • Aluno na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde obtém  

a licenciatura em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes  
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da Universidade de Lisboa. 

 

1988 - 1990   

• Aluno no Curso de Desenho no Ar.Co. 

 

1986 - 1987   

• Cumpre o serviço militar obrigatório no Regimento de Infantaria em Tomar. 

 

1985 - 1986   

• Completa o 12º ano (Área E) na Escola Secundária de Belém – Algés. 

 

 

Conferencias: 

2011             

• Interveniente nas palestras gravadas que integraram um filme exibido durante a exposição de diários gráficos em Almada no Museu da 

Cidade  

 

2010             

• Interveniente numa palestra sobre diários gráficos moderado  

pelo Artista plástico Xana, no Centro Cultural de Lagos. 

• Interveniente num ciclo de conversas sobre diários gráficos organizado  

pelos serviços educativos do Museu arqueológico do Carmo 

 

2009              

• Interveniente numa palestra sobre desenho em diários gráficos moderado pelo Professor Eduardo Corte Real na Fábrica de Braço de Prata 

em Lisboa. 

 

 

Júris 

2007   

• Convidado pelo ICAM a integrar o corpo de júri para selecção de projectos nacionais de séries de cinema de animação para televisão.                

• Integra o corpo de júri para selecção do prémio RTP no CINANIMA, Festival de Cinema de Animação em Espinho. 

 

2006       

• Convidado pelo ICAM a integrar o corpo de júri para selecção de projectos nacionais de curtas metragens de cinema de animação. 

 


