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Ilustração com Linogravura e 
Stencil 
 

Apresentação 

 

Este curso pretende introduzir técnicas de impressão acessíveis e fáceis de 
executar manualmente, recorrendo a materiais rudimentares. 
  

Cada participante irá criar matrizes para gravura com linóleo e stencil, 
interligando estas técnicas com o desenho ou a colagem. Para a criação das 
matrizes para stencil, serão utilizados materiais de fácil acesso ou de uso 
quotidiano, tais como pacotes de leite, cartão, folhas de papel comum ou 
semelhantes. 
 

A ilustração pode resultar da combinação de várias formas de expressão, muitas 
delas de naturezas divergentes das que normalmente associamos a esta disciplina 
e mais próximas de ofícios encarados como técnicos.  
 

Datas 
2, 4, 9, 11 Ago 
 

Horário 
Ter. e Qui., 19:15-22:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
11h presenciais  
1h assíncrona 
Total: 12h (ver Metodologia, p. 2) 
 
Formador 
Hugo Henriques 
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Destinatários 
Pessoas interessadas em Ilustração e técnicas de linogravura e stencil, com ou sem 
experiência prévia. 
 

Objectivo Geral 
Desenvolver competências abrangentes no domínio da criação de imagens de 
natureza ilustrativa, utilizando técnicas de impressão, assim como rudimentos de 
desenho e composição de natureza gráfica. 
 
Objectivos Específicos 
- Treinar a capacidade de leitura e interpretação de referentes que servem como 
ponto de partida do trabalho de ilustração; 
- Aplicar competências no âmbito das técnicas de gravura de relevo e stencil; 
- Combinar as técnicas de impressão com o desenho e a composição gráfica; 
- Adequar as técnicas de impressão à natureza da ilustração a criar. 
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Programa 
 

Módulo 1 - Carimbos e Gravura de Relevo 
Demonstração prática da técnica de stencil. Adaptação de imagens ao processo, 
criação de matrizes, tintagem e impressão. 
 
Módulo 2 - Linogravura 
Demonstração prática da técnica de gravura de relevo com linóleo industrial. 
Adaptação de imagens ao processo, criação de matrizes, tintagem e impressão. 
 
Módulo 3 - Projecto de Ilustração e Arte Final 
Exercício final de uma ilustração, combinando as técnicas abordadas e utilizando 
um referente escolhido pelo formando/formanda. Referência a questões 
relacionadas com a preparação de imagens para digitalização. 
 

Materiais 
Lápis, lápis de cor, placa de linóleo, papel. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 

Metodologia 
- Sessões presenciais, em sala. 
- As sessões centram-se na prática individual de cada participante, numa lógica de 
“aprender fazendo”. 
- Para além das horas semanais presenciais, os formandos deverão contar com 30 
minutos por semana de trabalho autónomo, em formato assíncrono, para 
visionamento e análise das apresentações de imagens comentadas enviadas por 
email pelo formador. 
 
Medidas de Higiene e Segurança 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


