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Grau de ensino
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Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 28 horas)
(TP 84 + OT 28 horas)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

GRAVURA I — TECNOLOGIAS FUNDAMENTAIS
PRINTMAKING I — FUNDAMENTAL TECHNOLOGIES

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Nível que inclui uma iniciação prática e teórica a dois núcleos principais da gravura, a saber: a 
gravura em relevo (linogravura e xilogravura), e a gravura calcográfica (ponta seca, água-forte, e 
água-tinta). Esta optativa também integra uma exploração exaustiva das noções de técnica, tec-
nologia, expressão gráfica, comunicação gráfica, arqueologia e registos, ubiquidade da imagem, 
entre outras. Inclui ainda uma perspectiva sobre a história da gravura, nomeadamente dos contri-
butos decisivos desta para a criação da imprensa, a invenção da fotografia, ou do Offset.

A subject that includes a practical and theoretical initiation to engraving in relief (linocut, woo-
dcut), and the metal techniques such as dry point, etching, and aquatint. This subject demands an 
exploration of notions such as technique, technology, graphic expression, graphic communication, 
archeology of signs, image ubiquity, among others. It also includes a perspective on the history of 
printmaking, in particular its contributions to the Gutenberg press; the invention of photography; 
or the Offset process.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1.  Seleção de motivos para a respetiva representação em placas de linóleo. As temáticas são 
determinadas pelos discentes, porém, a quantidade, insistência e experimentação com as 
mesmas devem ser objecto de discussão permanente com o docente da disciplina. Num 
segundo momento desta primeira fase da gravura em relevo, os discentes são solicitados 
a fazer um uso parcimonioso da cor e a elaborar novas composições a partir das matrizes 
existentes.

2.  Trabalho de xilogravura, inicialmente em pequeno formato. Na segunda fase os discentes 
são solicitados a elaborar matrizes de formatos médios e a fazer uso da cor.

3.  Seleção de motivos para serem graficamente representados com “ponta seca”, em chapas 
de zinco, latão ou cobre.

4.  Após a experimentação com a técnica anterior, será feita a introdução à “água-forte”.
5.  Apresentação das técnicas derivadas da “água-tinta” e exploração da mesma.

1.  Selection of visual themes for its representation with linoleum. The themes are determined 
by the students, however, the number of pictures developed around a certain idea should 
be a subject of ongoing discussion with the teacher.

2.  Woodcut work, initially in small format. In a second phase the students are asked to prepare 
medium formats and to make the use of color.

3.  Selection of visual themes to be graphically represented with “drypoint”.
4.  Presentation and practice of “etching”. 
5.  Presentation and practice of the “aquatint” technique.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Após a observação de exemplos pretéritos e contemporâneos de obras de gravura, realizam-
-se ensaios de materialização gráfica dos conceitos de espaço, composição, contraste; formas; 
movimento induzido; ritmo; padrão; série; texturas.

As técnicas da gravura em relevo são acompanhadas de módulos teóricos de 60 minutos.
As avaliações realizam-se de forma contínua (20%), periódica (30% +30%), e final (20%).
As avaliações periódicas são:
— Duas, obrigatórias (30% +30%).
— Quando da conjugação das avaliações contínua (20%) e periódica (30% + 30%) resultar uma 

classificação equivalente a:
—  menos de 7 valores, o resultado da avaliação será “Não Apto”;
—  entre 8 e 11 valores, requere comparência na avaliação final;
—  12 valores ou mais, o estudante, caso não expresse o contrário, é dispensado de compa-

recer na avaliação final, ficando esta, assim, com a mesma classificação.

After the observation of past and contemporary examples of printmaking works, the students 
are invited to carry out graphical materialization of space concepts, composition, contrast, forms, 
movement; rhythm, pattons, grids and textures. The engraving techniques are supplied by regular 
theoretical lessons of 60 minutes.

The assessements are continuous (20%), periodic (30% + 30%), and final (20%).
— Two  periodic assessements (30% + 30% each one).
— When the combination of continuous (20%) and periodic (30% + 30%) assessements re-

sults in a classification equivalent to:
— less than 7 values, the result of the evaluation will be “Not Fit”;
— between 8 and 11 values, requires attendance in the final evaluation;
— 12 values or more, the student, if he does not express the contrary, is exempted from 

attending the final evaluation.
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