
 
 
 

FACULDADE DE BELAS-ARTES DA ULISBOA 
CIEBA Centro de Investigação e Estudos de Belas-Artes | Secção Arte 

Multimédia 
 
 

Workshop de Ilustração de Autor  
 
Coordenador: José Pedro Cavalheiro  
Formador: Richard Câmara 
Datas de realização e duração:  
 

 11 E 12 DE JULHO – INTENSIVO FIM DE SEMANA (20H, SÁB. E DOM, DAS 9H ÀS 13H E 

DAS 14H ÀS 20H) – 110€ 

 
 
Nº de Participantes: até 10 alunos por turma 
 
Destinatários: Alunos ou profissionais de artes plásticas, ilustração ou design, 
professores e outros interessados em desenvolver obras em ilustração. 
 
Inscrições: 
Até 8 de Julho 
 
Email: 
cursoslivres@fba.ul.pt 
 
Telefone: 213 252 114 
 
TEMÁTICA DO CURSO: 
“ Ilustrar livros para a infância e juventude ” 
 
Objectivos gerais: 
O workshop é uma formação teórico-prática na área da criação de imagens para livros 
ilustrados destinados à infância e juventude, durante o qual os alunos entrarão em 
contacto com todo o processo de pesquisa, análise e desenho do autor Richard 
Câmara que os acompanhará no desenvolvimento do seu projecto. 
Institui-se como objectivo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para 
experimentarem as suas próprias soluções gráficas em resposta a uma eventual 
encomenda para a criação de um livro ilustrado.  
 

O projecto a ser desenvolvido por cada aluno terá como base num texto inédito da 
escritora Leonor Tenreiro sobre o qual o autor Richard Câmara já trabalhou.  
Cada aluno será acompanhado pelo autor ao longo da realização do seu projecto 
individual nas turmas a constituir por Módulo. 
 
Os projectos dos alunos terão como eixos de abordagem os seguintes temas: 
 
Tema 1. "Realidade ou ficção?” 



Objectivos específicos: 
Avaliação da importância da pesquisa temática na leitura e comunicação gráfica de um 
texto. 
Pesquisa orientada, com base em suportes impressos e digitais, mas com incidência 
na Internet. 
 
Tema 2. "Figuração e abstracção” 
Objectivos específicos: 
Escolha de uma linguagem visual utilizada pelo Autor e reconhecível pelos leitores. 
Análise plástica e gráfica da leitura do texto e dos elementos de pesquisa visual 
recolhidos no primeiro tema. 
 
Tema 3. "Desenho à mão/Computação gráfica (Photoshop CS4)” 
Objectivos específicos: 
Criação de um pensamento crítico no uso plástico e combinado das ferramentas 
manuais e digitais de expressão gráfica. Optimização de cada plataforma de trabalho 
com vista ao objectivo proposto ou como meio de análise gráfica exploratória. 
 
Tema 4. "IIustrador, escritor e leitor” 
Objectivos específicos: 
Definição das bases para o reconhecimento da coautoria no livro ilustrado. 
Apresentação e análise comentada pelos formandos e formador dos resultados 
obtidos no decurso do workshop. 
 
Materiais e equipamentos disponíveis: 
Os materiais pedagógicos e de desgaste genérico para a realização do workshop são 
da responsabilidade dos formandos enquanto o CIEBA disponibiliza a sala de trabalho, 
o vídeo projector, material informático, mesas de luz e papel (folios Din A4 e Din A3 
com 80/90gr). 
 
Para mais informação ou esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos 
programáticos, escrever para: camara.richard@gmail.com 
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NOTA CURRICULAR 
Richard Câmara 
Bruxelas, 1973 
Arquitecto de formação pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa 
(FAUTL), frequenta e conclui os Cursos de Banda Desenhada, Ilustração e Cinema de 
Animação no Centro de Imagens e Técnicas Narrativas (CITEN) do Centro de Arte 
Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Desenha e ilustra 
profissionalmente desde 1995 para uma variedade de projectos em colaboração com 
editoras, agências de publicidade, galerias de arte e a imprensa. Em 2002 obteve uma 
Bolsa de Criação Literária do Ministério da Cultura Português, com a qual desenvolveu 
um projecto de Banda Desenhada de autor intitulado “Al Medina”. A partir de 2003 
retoma a ilustração de livros infantojuvenis, como é o caso de “O homem que ia contra 
as portas” e “Conversa de Elefantes, ambos na EVEREST Editora, tendo o primeiro 
recebido o prémio de "Melhor Ilustração Infantil" no 21º AmadoraBD em 2010. 
Também nesse ano foi lhe dedicada uma exposição retrospectiva enquanto autor em 
destaque do Festival Amadora BD. A sua obra gráfica foi exibida e premiada em 
países como Portugal, Espanha, Itália, Suécia, Alemanha, Suíça, Bélgica e China. 
Orientou aulas e workshops sobre desenho e ilustração como professor convidado no 
Centro de Imagem e Técnicas Narrativas (CITEN), no Centro de Investigação e 
Estudos Arte Multimédia (CIEAM), no Centro de Investigação e de Estudos 
em Belas-Artes (CIEBA) da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e no 
Istituto Europeo di Design em Madrid (IED), entre outros. A partir de 2009 interessa-se 
pelo tema dos Diários Gráficos e desde então mantém a prática diária de desenho em 
caderno, ao mesmo tempo que participa em exposições, conferências, workshops e 
edições subordinados a este tema. 
Foi um dos 100 autores fundadores no blogue www.urbansketchers.com e um dos 
formadores que esteve presente no 2º Simpósio dos Urban Sketchers que decorreu 
em Julho de 2011 em Lisboa. Estas e outras colaborações, podem ser vistas online 
em www.richardcamara.blogspot.com 


