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FACULDADE DE BELAS-ARTES DA ULISBOA 

 

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

 
CURSO LIVRE DE ILUSTRAÇÃO – A Ilustração a 
partir de Imagens de Arquivo 
 

 
Coordenador: José Pedro Cavalheiro 
Formador: João Catarino 
 
Duração: 100 horas, em 25 sessões de 4horas  
 
Horário:  
22 de Fevereiro a 30 de Maio de 2016 
2ª e 5ª feira, das 18h30 às 22h30 
 
Nº de Participantes: 15 a 20 
 
Destinatários: 
Alunos ou profissionais de artes plásticas, ilustração ou design, professores e outros 
interessados em desenvolver obras em ilustração. 
 
Inscrição: 
Pagamento da inscrição: até 16 de Fevereiro – 15€ (não reembolsável em caso 
de desistência) 
 
Propina - quem tiver pago a inscrição receberá posteriormente um email a avisar 
para realizar o pagamento da propina – 285€ 
 
Email: cursoslivres@fba.ul.pt 
Telefone: 213 252 114 
 
 
 

TEMÁTICA DO CURSO:   
“A Ilustração a partir de Imagens de Arquivo”. 
 
Objectivos gerais: 
O Curso irá desenvolver os seus conteúdos em torno do tema "A Ilustração a partir de 
Imagens de Arquivo", tendo como ponto de partida o visionamento e exploração dos 
álbuns de Ana Maria Holstein Beck, disponíveis on line no site do Arquivo Municipal de 
Lisboa.  
A partir de fotografias selecionadas, os participantes do curso irão criar textos e 
ilustrações, desenvolvendo narrativas ficcionadas de acordo com um conjunto de 
direcções propostas . 
Deste trabalho resultará um álbum ilustrado no final do curso. 
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Módulo 1. Observação e Registo  
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Visionamento e anotação gráfica de elementos a partir das fotografias dos álbuns de 
família de Ana Maria Holstein Beck. Abordagem ao tecido documental, qualidades 
estéticas e narrativas a serem desenvolvidas ao longo do trabalho. 
 
Módulo 2. Materiais e Experimentação 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Experimentação de materiais gráficos em exercícios de desenho e tendo como base 
exploratória  o conteúdo fotográfico dos álbuns.  
 
Procura de atmosferas e densidades. Definição de um conceito original para o 
desenvolvimento do trabalho. 
 
Módulo 3. Narrativas 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Seleção de imagens definitiva e criação das narrativas ilustradas. 
Desenvolvimento de acções e textos a partir de espaços e tempos lineares e fraccionados. 
 
Módulo 4. Caligrafia e Composição 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Abordagem às práticas caligráficas a partir várias ferramentas. Escolha de tipologias 
caligráficas específicas a partir da expressão, cursividade, género narrativo.  
Composição final. 
 
Módulo 5. Projeto e Edição 
Duração: 20 horas (5 sessões). 
 
Objectivos específicos: 
Elaboração e composição dos conteúdos finais num objecto de edição única em formato 
de álbum.  
Paginação 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.  
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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. 
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João Catarino, Lisboa, 1965, frequenta a escola António Arroio e ingressa na Escola 
Superior de Belas Artes em Lisboa, onde completou a licenciatura em design de 
comunicação pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. É professor do 
departamento de desenho no Ar.co, monitor dos cursos de ilustração do CIEBA na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e professor de design, tipografia e 
ilustração para design na ESAD-CR pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria, nas 
Caldas da Rainha. Paralelamente tem vindo a desenvolver trabalhos em design gráfico e 
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sobretudo em ilustração. Tem feito ilustrações para diversos jornais, revistas e canais de 
televisão tais como: TVI, SIC, jornal Expresso, jornal “I” e jornal Público onde 
presentemente assina mensalmente na revista 2, conjuntamente com Alexandra Prado 
Coelho e Mónica Cid as "crónicas urbanas" sobre Lisboa. Participa como monitor em vários 
simpósios nacionais e internacionais dos “Urban Sketchers” assim como em diversos 
workshops promovidos por esta associação. Tem participado em expedições nacionais e 
internacionais direcionadas para o desenho cientifico ou de natureza, organizadas pelo 
Grupo do Risco formado pelo Professor e Ilustrador Científico Pedro Salgado. É autor do 
livro EN2 editado pela livraria Fernando Machado, referente a uma reportagem gráfica 
sobre a Estrada Nacional Nº2 e co-autor com Pedro Adão e Silva do livro “Tanto Mar” 
editado pelo Clube do Autor, as praias de Portugal revisitadas de norte a sul. Tem 
participando em diversos livros nacionais e internacionais que abordam o tema do desenho 
de viagem ou dos sketchbooks. É autor do blog: http://desenhosdodia.blogspot.com 
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