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Oficina de Impressão para 
Ilustração 
  

Apresentação 

 

Neste curso descobrimos o universo da impressão para Ilustração, aprendendo os seus 
princípios, técnicas e conceitos. 

Depois de uma introdução à história e cultura visual da Ilustração e de algumas 
técnicas de impressão, realizaremos exercícios práticos de planeamento e concepção 
de matrizes para stencil (uso directo e com tela de serigrafia), gravura e carimbagem.  

Treinaremos também a capacidade de interpretar e de adequar o Desenho às 
características e limitações próprias das técnicas de impressão referidas. 

Na fase de projecto, cada participante realizará um trabalho gráfico, utilizando e 
combinando as técnicas aprendidas. 

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. 

Para além das ferramentas e suportes tradicionalmente ligados às técnicas referidas, 
iremos aprender como reutilizar alguns materiais de uso doméstico, vulgarmente 
considerados desperdício. 
 
Horário 
Sábados, 14:00-18:30 
 
Datas 
4 sessões: 26 Nov, 7 Jan, 4 Fev, 4 Mar 
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Horas de Formação 
Presenciais: 18h 
Assíncronas (trabalho autónomo): 6h 
Total: 24h 
(ver Metodologia, mais abaixo)  
 

Modalidade 
Presencial 
 
Formador 
Hugo Henriques 
 
Preço 
231€ (ou 3 x 77€) + 30€ inscrição + 4€ seguro escolar 
 

Destinatários 
Pessoas com interesse em desenvolver competências nas áreas da Ilustração e em 
Técnicas de Impressão. 
 
Objectivo Geral 
Adquirir e consolidar valências no âmbito da Ilustração, impressão com stencil, 
linogravura e concepção de carimbos, habilitando-se cada participante a desenvolver 
um trabalho gráfico que combine várias técnicas. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer a cultura visual associada à história da Ilustração e Técnicas de 
Impressão; 
- Reforçar competências no âmbito do desenho e da composição gráfica; 
- Adequar as técnicas de execução à natureza da ilustração a criar; 
- Preparar imagens para diferentes tipos de impressão; 
- Conceber matrizes, tendo em conta a técnica de impressão e o suporte a que se 
destina a ilustração; 
- Analisar o trabalho produzido, a nível formal e temático, de acordo com os conceitos 
e exercícios experimentados. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Ilustração e Impressão: Uma Longa Relação 
O conceito de Ilustração e a sua evolução de acordo com a progressão tecnológica nas 
técnicas de impressão. A relevância de uma cultura visual própria. 
Horas de formação: 3h * 
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Módulo 2 – Impressão com Stencil 
Experimentação nos domínios da criação de ilustração e sua adaptação para Stencil. 
Consolidação de valências no uso de materiais riscadores e de corte para a concepção 
de matrizes de papel, tintagem e impressão. 
Horas de formação: 5h30m * 
 
Módulo 3 – Carimbagem e Linogravura 
Demonstração prática da técnica de gravura de relevo com linóleo e de carimbagem.  
Adaptação de imagens ao processo, criação de matrizes, tintagem e impressão. 
Experimentação com diferentes tipos de materiais para a criação de matrizes e 
impressão. 
Horas de formação: 9h30m * 
 
Módulo 4 – Projecto de Ilustração e Arte Final 
Exercício final de uma ilustração, combinando as técnicas abordadas e utilizando um 
referente escolhido pelo formando. Referência a questões relacionadas com a 
preparação de imagens para digitalização. 
Horas de formação: 6h * 
 
* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 

 

Materiais 
Papel, pincéis, lápis de cor, grafite, aguarelas Ecoline, placa de linóleo. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
Sessões presenciais de carácter essencialmente prático e experimental, com grande 
interacção entre participantes e formador (recurso ao diálogo aberto). O curso segue a 
lógica do "aprender fazendo", pelo que cada participante tem o desafio constante de 
experienciar diferentes materiais e suportes. 

Fora das sessões presenciais, disponibilizamos na plataforma Moodle algumas 
informações adicionais, que permitem aprofundar os conhecimentos em forma de 
trabalho autónomo. A turma fica em contacto através do fórum da plataforma, 
permitindo a cada participante partilhar e comentar textos e imagens. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Avaliação 
Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a 
metodologia de avaliação é composta por:  
- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, motivação e 
empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios práticos e do 
progresso individual dos formandos; 
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- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades 
realizadas ao longo do curso. 
 
Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final 
- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos 
traçados: 40% 
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20% 
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos 
desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10% 
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos seus 
trabalhos: 20% 
- Assiduidade e pontualidade: 10% 
 
As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com a 
seguinte escala: 
1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom. 
 
Sobre o Formador 
Hugo Henriques nasceu em Vila Franca de Xira, decorria o ano de 1982. Levado pelo 
êxodo urbano, cresceu entre serras e a padaria dos pais numa pequena aldeia beirã 
mas, inquietado pelo desenho, cedo optou pela cidade. Formou-se na ESAD das Caldas 
da Rainha, na Escola Superior Artística do Porto e já em Lisboa, no Ar.Co e na Oficina 
do Cego. Experimentou, durante alguns anos, a publicidade como designer gráfico e 
ilustrou para o Jornal i, no ano do seu lançamento. Foi Jovem Criador em 2005 na área 
de Ilustração, venceu o Concurso Sardinhas das Festas de Lisboa 2013, o Prémio FNAC 
Novos Talentos 2021 e expôs na Ilustra 33 do XV Festival do Clube de Criativos de 
Portugal. Actualmente, é criativo na Associação Renovar a Mouraria e colabora com a 
Associação Cultural Gerador e com a Oficina do Cego. Define-se primeiro como 
ilustrador e só depois como designer gráfico... ou vice-versa.  
 
Conheça o trabalho de Hugo Henriques em https://www.behance.net/hugo-henriques. 
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