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CRISTINA SAMPAIO

A Festa da Ilustração traz a Setúbal os 

principais ilustradores da actualidade. 

Cristina Sampaio é a ilustradora 

convidada, com exposições na Casa da 

Cultura e na Casa d’Avenida. Manuel 

Lapa será o ilustrador evocado, em jeito 

de recordação e homenagem. Tignous, 

assassinado no atentado ao Charlie 

Hebdo em 7 de Janeiro de 2015, vai 

marcar presença com os seus desenhos 

no Museu do Trabalho e na ESE – Escola 

Superior de Educação. Ver ao Perto 

reúne, na Casa Bocage, os principais 

ilustradores que residem no concelho.  

Os Desenhos nos Livros traz Mariana 

Malhão à renovada livraria Culsete. 

Alunos das escolas superiores de artes 

vão estar na Casa do Largo com TPC.  

E a Ilustração Portuguesa vai ocupar 

o novo espaço Lapso – galeria. A Grande 

Ilustração passa pelos espaços expositivos 

da cidade em mais uma edição de 

excelência da Festa da Ilustração. 

Mas como isto anda tudo ligado, a Festa 

vai ser ilustrada com outras disciplinas.  

Há Serviço Educativo para os mais novos, 

na Casa d’Avenida. As pessoas detidas 

no Estabelecimento Prisional de Setúbal 

poderão visitar uma exposição afixada 

no local de convívio. Vários encontros e 

debates animarão este tempo de Festa. 

No dia de abertura teremos música, 

com os Soaked Lamb, João Maio Pinto 

e Pedro Lourenço. Todos ilustradores 

que também são músicos.

Agora é descobrir e curtir esta Festa  

a não perder. Bem vindos.  José Teófilo Duarte

Jornal da Festa
Setúbal. Junho 2019



Um caminho feito de traços, linhas ou pontos. Nunca finais.

São vozes que ecoam em poesia com ironia, humor, às vezes agreste, 

às vezes carregado de melancolia. Pura leveza.

É um caminho, uma intuição. Metáforas visuais em torno de um 

sonho que se concretiza em cada festa. Um prazer que percorre 

a cidade e a ilumina e a reconstrói na imagética dos desenhos.  

É preciso fazer um desenho. Afirmo.

O
s desenhos são, talvez, a mais antiga linguagem 

conhecida. Seja numa rocha em Foz Côa gravada 

nos tempos do paleolítico superior há dezenas 

de milhares de anos, seja nos tempos dos 

instantâneos media eletrónicos, continuamos a fazer desenhos 

para nos entendermos e para comunicarmos ideias. 

A Festa da Ilustração de Setúbal é a melhor demonstração 

de que, mais do que ser preciso, vale a pena fazer desenhos, 

mesmo quando essas linhas conduzem a violentos e mortíferos 

choques de visões do mundo. Nessas linhas cruzam-se os 

mais importantes valores que devem edificar as sociedades 

contemporâneas: os valores da tolerância. Por eles nos 

manifestamos também, nesta anual Festa que edificamos em 

Setúbal com os traços e desenhos dos melhores ilustradores 

da atualidade. Pelos olhos deles interpretamos o mundo e 

compreendemos o valor da tolerância e da intensa necessidade 

de permanente aceitação do outro. E disso podemos mesmo 

fazer a grande Festa para que convidamos todos e todas as que 

sabem que vale (mesmo) a pena fazer um desenho.

Desenhos, precisam-se!
Pedro Pina

Desenhos pela democracia.
Maria das Dores Meira
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Cristina Sampaio  Casa da Cultura — Galeria e Espaço Ilustração
Casa d’Avenida — Galeria

N
ão se iludam: esta linha clara de digital 

pureza, é bem negra e hábil a escavar 

na analógica e contraditória natureza 

humana. É linha de polígrafo treinado 

a apanhar os mentirosos, os sonsos e os estúpidos 

do planeta inteiro, é espelho de cores amáveis que 

reflete o nosso sorriso, profundamente amarelo. 

É linha sem mestre nem discípulos, avis rara do 

desenho de humor português e internacional, de 

tão simples aparência quanto profunda e sofisticada 

arquitetura, linha fluida que cumpre geometrias 

rigorosas e se desorganiza em quilométricos narizes 

e braços tentaculares. Geometria e linearidade, 

palavras de rigidez consentida, trocam as voltas 

ao dicionário, e no desenho de Cristina afirmam-

se paradoxo: são libertárias, absurdas, orgânicas. 

E sempre familiares, marcando território para 

instrução e prazer de leitores fiéis. A exposição 

sai repartida pelos afetos temáticos que Cristina 

vai construindo pacientemente em iconografias 

que se expandem sem cessar, pelas animações do 

Spam Cartoon, aventura animada que partilha 

com talentosos cúmplices, e fixa-se num punhado 

de criaturas, cuja perfeição linear não esconde o 

quanto mal eles nos governam. A linha clara de 

Cristina Sampaio (Lisboa, 1960), caldeada no frenesi 

dos jornais de papel e afiada na reação digital aos 

fait divers do mundo, é a linha triunfante que não 

se desvia um mílimetro da sua, afinal, espantosa 

criatividade. Jorge Silva

A Cristina tem no sótão uma pasta a abarrotar de desenhos, 

os desenhos que, filha única, passava o tempo a fazer, 

entretida no quarto. Na parte de trás de alguns está escrito 

a lápis: 2$50, vinte e cinco tostões. Quando os pais recebiam 

amigos, ela aproveitava a ocasião para rechear o mealheiro. 

O pai dizia que ela iria ser uma mulher de negócios. A mãe 

dizia que ela iria ser artista. Não se sabe o que ela pensava, 

mas talvez tivesse guardado desses tempos a ideia de que, 

um dia, poderia ganhar dinheiro a fazer desenhos. Foi nessa 

altura que descobriu o Tintim e a Mafalda e se apaixonou pela 

banda desenhada. Decidiu que era isso mesmo que queria 

fazer quando fosse grande. Aplicava-se a tentar aprender os 

segredos dessa arte, experimentando linguagens e materiais, 

tomando contacto com aparos e tinta da china.

O 25 de Abril apanhou-a na adolescência. Viveu intensamente 

aquele período de ebulição e encantamento, participando, à 

sua maneira, na revolução. Foi aí que nasceram os primeiros 

cartoons — igualmente guardados no sótão — que fazia para 

os amigos ou quando a mãe lhe pedia, para os panfletos 

da comissão de moradores ou das brigadas de saúde 

onde participava. No liceu era a miúda que tinha jeitinho 

para o desenho e por isso era constantemente cravada 

para caricaturar os professores e os colegas e desenhar as 

convocatórias das inesquecíveis e conturbadas RGA.

Em 1976 publicou, pela primeira vez “a sério”, duas BD 

na Visão, uma efémera revista de banda desenhada, 

exclusivamente de autores portugueses. Dois anos depois 

entrou para a ESBAL, a escola de Belas Artes de Lisboa, onde 

o ensino era dominado pelo academismo e onde as palavras 

“ilustração”, “cartoon” e “BD” eram proscritas. Desse tempo 

não guarda boas memórias, a não ser do convívio com os 

colegas, no magnífico pátio do convento de São Francisco, 

com os quais aprendeu mais do que com os professores, 

exceptuando dois excelentes pedagogos, Lagoa Henriques e 

António Sena.

Quando saiu da faculdade, com um canudo de Pintura na 

mão, andou por uns tempos desorientada. Fez uma breve 

incursão no ensino secundário, como professora, e partiu, 

por amor, para Berlim, onde aprendeu uma bela e arrevesada 

língua, que mais tarde lhe viria a ser útil.

Foi pela mão da sua amiga Joana Zúquete que, em 1985, 

começou a fazer os tais proscritos ilustração, cartoon e BD, 

para o jornal da FENPROF, a federação dos professores, 

abrindo caminho para outras publicações e para o mundo da 

edição infantil, a convite do Henrique Cayatte que, após vários 

livros ilustrados, a chamou, em 1988, para integrar a equipa 

fundadora do Público, encarregando-a de organizar a secção 

de infografia, trabalho que acumulou com o de ilustração. 

O Público era o primeiro jornal a ser feito integralmente em 

computador e o grande desafio foi converter a sua linguagem 

gráfica ao meio digital. Viveu momentos de grande frustração 

ao olhar para os bonecos toscos que conseguia arrancar ao 

Illustrator, há 30 anos ainda bastante primitivo. Foram meses a 

reaprender a desenhar, regressando várias vezes ao grau zero 

e recomeçando tudo de novo. A pouco e pouco reconstruiu o 

seu estilo, definiu o traço digital criando pontes com o anterior 

traço analógico. A admiração pelo estilo sintético e claro do 

traço de Hergé, a antiga paixão pela linha negra da tinta da 

china, a definir claramente a forma, ganhou consistência no 

desenho vectorial. Os primeiros anos passados na redacção do 

Público, vividos com entusiasmo e empenho, foram ricos em 

experimentação e descoberta. Depois, instalou-se a rotina e a 

necessidade de mudança.

Fora do jornal surgiam mais livros, revistas, cartazes, animações, 

e a inesquecível peça de teatro “Bom Dia, Benjamim!”. Na 

viragem do milénio tomou a decisão de dar um passo em 

frente para fora da redacção do Público e experimentar o 

desafio de trabalhar, por sua conta e risco, a cinco metros do 

quarto e a dois da cozinha, com a necessária dose de disciplina 

que o ser independente implica. Continuou a colaborar com 

o Público, teve uma breve passagem pelo Independente, 

arrastada pelo Jorge Silva, e em 2002 começou a publicar no 

Expresso, onde permaneceu até 2018.

As portas “lá de fora” iam-se abrindo. Primeiro foi o jornal 

austríaco Kleine Zeitung, com o qual, graças ao conhecimento 

da tal língua arrevesada, colaborou regularmente até 2013, e 

para onde fez alguns dos desenhos que ainda hoje são os seus 

favoritos. Muitos outras publicações se seguiram, na Europa, 

no Canadá e nos Estados Unidos, onde chegou a ter uma 

agente que agenciava a meio gás.

Os desenhos foram, ao longo dos anos, saltando para as 

paredes, em incontáveis exposições colectivas e individuais, “cá 

dentro e “lá fora”. A sua primeira grande exposição individual, 

“Desenho dos Dias”, teve lugar em 2001 na saudosa Bedeteca 

de Lisboa, uma pedra no charco dinamizada pelo João 

Paulo Cotrim. Duas outras exposições individuais merecem 

destaque, a exposição “Poética do Humor”, na Biblioteca 

Municipal de Viana do Castelo em 2018, organizada pelo 

incansável e genial Tiago Manuel, e a exposição no European 

Cartoon Center, em Kruishoutem, Bélgica, em 2019.

No tal sótão, algures está também um diploma do prémio que 

ganhou, aos 6 anos, no concurso “A ponte vista pelas crianças”, 

promovido pelos senhores do antigamente para comemorar 

a inauguração da ponte que atravessa o Tejo, hoje chamada 

Ponte 25 de Abril. Alguns outros prémios se seguiram, como 

os dois Prémio Stuart de Desenho de Imprensa, em 2006 e em 

2010, ou, juntamente com os matemáticos José Paulo Viana 

e Eduardo Veloso, o Prémio Ciência Viva Montepio-Media, 

vindo recompensar quase 30 anos a ilustrar semanalmente 

a rubrica de matemática do Público, os Desafios, que, para 

ela, funcionava como um espaço de ensaio e de liberdade 

gráfica. Quando, em 2007, recebeu o 1º prémio na categoria de 

cartoon editorial do World Press Cartoon, ao subir ao palco 

e ao pegar no troféu de bronze, que pesa três quilos e meio, 

não conteve as lágrimas. Eram os neurónios a debitar velhas 

memórias e fantasias.

Empenhada em causas, acreditando no dever cívico do 

trabalho de desenhador de imprensa, defendendo que a 

sátira tem de ser aguçada e o desenho simples mas eficaz, 

é com grande satisfação que, desde 2009, faz parte da 

associação Cartooning for Peace, criada em 2006 após o 

caso das caricaturas de Maomé, por Plantu e Kofi Annan, 

com o objetivo de defender a liberdade de expressão e 

apoiar desenhadores em risco. Sob o lema “Desaprender 

a intolerância - desenhar para a paz”, o CFP reúne 184 

desenhadores dos quatro cantos do planeta, que participam 

exposições, debates, actividades pedagógicas e publicações.

Pioneira do desenho digital, não estranhou a chegada da 

Internet ao universo dos media e a revolução provocada 

nos meios tradicionais da imprensa. Já em 2001 tinha 

transformado cartoons saídos no Público em curtas 

animações de 30 segundos, realizadas para o CD-Rom que 

acompanhou a exposição da Bedeteca. Em 2009, juntamente 

com o João Fazenda, integrou o projecto Spam Cartoon, 

fundado por André Carrilho e João Paulo Cotrim, com o 

objectivo de aproveitar as potencialidades da Internet e 

fornecer aos jornais online o desenho satírico com a mais valia 

do movimento e do som. O Spam Cartoon acabou por ir parar 

à TV, passando actualmente na RTP3, pois a adaptação dos 

media à nova realidade digital é lenta e instável.

No momento em que a imprensa em papel está em crise e a 

Internet sofre de profundas dores de crescimento, o futuro do 

desenho de imprensa e do cartoon é uma incógnita. Mas, na 

realidade, não é o Futuro sempre uma incógnita?

LINHA CLARA 
CRISTINA SAMPAIO
CASA DA CULTURA – GALERIA 
E ESPAÇO ILUSTRAÇÃO 

DESAFIOS  
CRISTINA SAMPAIO
CASA D’AVENIDA – GALERIA



Manuel Lapa
Da Luz e das Sombras

Galeria Municipal do 11

S
enhor da luz e das sombras, Manuel 

Lapa (Lisboa, 1914-1979) traçou caminho 

próprio por entre uma geração dourada 

de artistas gráficos que serviram a Política 

do Espírito de António Ferro e do seu Secretariado 

Nacional de Informação, SNI, arriscando o paradoxo 

de conferir à ditadura do Estado Novo um rosto 

moderno na propaganda de temas tão caros ao 

regime como os costumes populares, o turismo 

e a gesta histórica, alicerçada na afirmação da 

nacionalidade na belicosa Idade Média e na saga 

aventurosa das Descobertas. Lapa foi artífice 

destacado do corolário da propaganda oficial, a 

exposição do Mundo Português, em que também 

dirigiu o catálogo, e projetos caros a António Ferro, 

como a coleção de livros «Contemporâneos» ou 

a revista Atlântico. Enfileirado na segunda geração 

modernista, Lapa foi exímio nos revivalismos da 

iconografia medieval, que muitas vezes copiava 

e outras tantas transfigurava em síntese gráfica 

e cromática assente no profundo entendimento 

das tecnologias de impressão contemporâneas. 

Contaminado, parcimoniosamente, pela sucessão 

de correntes estéticas que agitaram uma boa 

parte do século XX, foi um ousado mas escasso 

ilustrador para livros infantis. Feiticeiro da Cabana 

Azul e História de Portugal para Meninos Preguiçosos 

revelam um desenho intemporal, com a frescura 

inalterada com que se revelou naqueles já 

longínquos anos quarenta. Em todos os registos 

Lapa modela esculturas gráficas a luz e sombra, 

atingindo o máximo esplendor na descrição de 

banais arquiteturas, profanas ou religiosas, ou no 

portentoso animalário continental e ultramarino 

que traçou para a revista Diana, ao longo da década 

de cinquenta. Humanista praticante, artífice erudito, 

professor generoso, Manuel Lapa moldou uma boa 

parte da nossa história visual contemporânea.  

Jorge Silva

DA LUZ E DAS SOMBRAS 
MANUEL LAPA
GALERIA DO 11 



Ilustração Portuguesa Galeria Lapso
Biblioteca de Azeitão

S
oubera eu desenhar e 

desnecessário se tornava este 

esforço de procurar a metáfora 

que cosa estes pedaços soltos 

de nós, de nós aqui nestes dias adversos 

e confusos, mas também palpitantes de 

alegrias e possibilidades. Não chegámos 

ainda à centena de participantes, mas 

aproximámo-nos como nunca. As imagens, 

essas, desmultiplicaram-se e são mais que 

muitas, umas soltas, outras resultando 

da mesma encomenda, propondo olhar 

distendido sobre aquele assunto, próximo 

da actualidade ou inserido em narrativa, 

resultado de projecto mais pessoal, com 

fulgor poético ou comentando isto e aquilo. 

Reúnem-se aqui apenas por coincidirem 

no ano que passou? Ou algum nexo, um 

estilo, uma cor as pode reunir? São estrelas 

solitárias a comporem uma constelação. 

Mais do que iluminar a noite escura, brilham 

para nos mostrar de que somos feitos: 

poeira de luz. Muitas destas imagens fortes 

continuam a voa sob o radar da atenção. 

Quantos de nós se deitam de costas a mirar 

o firmamento? Não perdem, por isso, a 

capacidade de nos atrair. Pela dança estética 

das formas, pelo que dizem ou mostram, 

por parecerem pedaços partidos de espelho. 

Parte de nós encontra-se aqui, estilhaçada. 

Vale muito a pena perdermo-nos à nossa 

procura. João Paulo Cotrim

Alberto Faria André Pereira

Cláudia Salgueiro

Filipe Gomes

João Maio Pinto

Marta Madureira

Sara Feio

Weberson SantiagoSusana Carvalhinhos

Pedro Brito

Luis Manuel Gaspar

Inês Cóias

Danuta Wojciechowska

Bárbara R.

Susana Matos

Pedro Lourenço

Madalena Matoso

Inês Machado

David Penela

Bernardo P. Carvalho

Amanda Baeza André Ruivo

Constança Araújo Amador

Gonçalo Duarte

Jorge Mateus

Marta Monteiro

Sebastião Peixoto

Yara KonoTeresa Cortez

Pierre Pratt

Mantraste

Joana Mosi

Dileydi Florez

Bina Tangerina

Ana Biscaia Ângela Vieira

Cristina Sampaio

Gonçalo Viana

José Manuel Saraiva

Nicolau

Silvia Rodrigues

Tiago Albuquerque

Rachel Caiano

Maria João Worm

Joana Rosa Bragança

Diniz Conefrey

Carolina Lemos

Ana Braga Anna Bouza da Costa

Daniela Gomes

Hélder Oliveira

Júlio Dolbeth

Nuno Saraiva

Sofia Morais

Tiago Galo

Richard Câmara

Maria Remédio

Joanna Latka

Elsa Navarro

Catarina Gomes

André Carrilho António Jorge Gonçalves

Daniela Viçoso

Ileana Rovetta

Luís Cepa

Paulo Buchinho

Susa Monteiro

Tiago Guerreiro

Rui Rasquinho

Mariana, a Miserável

João Concha

Ema Gaspar

Catarina Sobral

André da Loba

Vasco Gargalo

Rui Vitorino Santos

Mariana Rio

João Fazenda

Evelina Oliveira

Cátia Vidinhas

André Letria

ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA 
ILUSTRADORES PORTUGUESES 
EM DESTAQUE
LAPSO GALERIA



Tignous (Bernard Verlhac)
Ilustrar a Liberdade

Museu do Trabalho Michel Giacometti
ESE — Escola Superior de Educação

Alguém que alguma vez tenha cruzado o sorriso 

de Tignous dirá que ele era um homem bom. Um 

tipo normal. Ele gostava dessa expressão, « um tipo 

normal », o que para ele era um elogio. Aliás, ele 

era isso mesmo, um tipo normal. Tignous gostava 

de dizer que um desenhador desenha o seu ser 

interior e que ele, no interior, era um « boneco 

de nariz grande » - um homem comum, de certo 

modo. Guloso, amoroso, epicurista e fraterno, 

um amante apaixonado e apaixonante, um papá 

genial, divertido, alto, forte e muito doce, um amigo 

sincero e fiel. Mas acima de tudo ele era o tipo mais 

gentil do mundo. Nunca julgar antes de conhecer: 

era quase uma divisa, tal como o olhar bondoso e 

humano, a sua marca.

Adorável Tignous.

É toda essa humanidade e ternura, que ele possuía 

no sorriso e nos desenhos, que eu gostaria de 

mostrar nesta primeira antologia. Para o realizar, 

reunimo-nos no seu atelier, no meio da « alegre 

desordem » e das pilhas de desenhos, alguns deles 

etiquetados. Dirigimo-nos, aqui e acolá, aos montes 

emblemáticos, os mais altos, consagrados aos 

patrões, à polícia, à juventude, à religião... Milhares 

de desenhos... Quais escolher? Reter os temas 

essenciais, aqueles que lhe eram mais caros, tal 

Trabalhou duramente para o conseguir, mas possuía 

também um inegável sentido de composição e de 

cor. Tignous desenhava com grandes marcadores 

Prockey ou com feltros negros. Sem esboço, mas 

com corrector branco! Compunha o desenho na 

cabeça e depois lançava-o ao papel. Era apaixonante 

vê-lo trabalhar: os olhos arregalavam-se e franziam-

se diante da folha, como se ele os estivesse a focar, 

enquanto o lápis de feltro explorava o ar, e em 

seguida o traço jorrava. Depois, sobre uma fotocópia 

do desenho a preto e branco, em cartolina, aplicava 

a cor. Nesse instante era na sua caixinha preta, a 

sua caixa de aguarelas, que se operava a magia: os 

quadradinhos de tinta diluíam-se e misturavam-

se para obter as cores dele, tão suas. Os azuis e 

vermelhos de Tignous são famosos no seu meio! 

Mesmo quando ele começou a desenhar, há uns 

anos, no iPad, conseguiu recriar uma paleta muito 

própria. Ele tinha a intenção de se iniciar no desenho 

com mesa e caneta digital, para experimentar.

Não chegou a ter tempo.

Curioso Tignous

A primeira vez que ele desenhou no tribunal, foi 

por ocasião de um processo que lhe foi movido 

pela Frente Nacional e que Tignous venceu! Desde 

aí ganhou o gosto de desenhar nos tribunais. Mas 

foi após o processo Colonna que isso se tornou 

uma verdadeira paixão: ele tinha muito orgulho 

em possuir o cartão de imprensa judicial, que 

só pode ser obtido através de cooptação! Entre 

os seus projectos estavam outras « reportagens 

judiciais », por exemplo, acerca do Conselho de 

« prud’hommes » e acerca da violência sobre as 

mulheres. Tinha também projetos mais longínquos, 

como os pescadores expulsos da Baía de Halong. 

Tignous queria interpelar e dar voz a todos aqueles 

que não são respeitados e que sofrem. Cada vez 

que viajava, mesmo em férias, trazia reportagens. 

Sempre sobre o povo: na Índia, convidado pela 

Alliance Française por ocasião de uma feira do 

livro, foi ao encontro das prostitutas de Calcutá; 

na Martinica, afrontou os « Z’oreilles », que se 

reclamavam detentores do direito de passagem nas 

praias; em Auschwitz, com o Conselho Geral da 

Normandia, acompanhou jovens na descoberta do 

horror; ou ainda, nas Filipinas e na Birmânia foi, com 

a associação Palhaços sem Fronteiras, desenhar para 

as crianças.

Tignous empenhado.

Todas as reportagens eram desenhadas em 

cadernos — deixou-nos centenas deles. Cadernos 

que ele em seguida usava para compor as páginas. 

como jovens, trabalho e justiça? Mas igualmente 

aqueles, mais ligeiros, mas não menos importantes, 

como o desporto e a Córsega? Ao longo das 

páginas, é o conjunto do trabalho de Tignous que a 

pouco e pouco se revelará.

Um Tignous integral.

O homem e o desenhador eram indissociáveis. 

Tignous desenhava constantemente, até mesmo 

durante as férias, sobre os seixos que ele passava 

horas a recolher na praia e que depois oferecia ou 

deixava, à laia de decoração, junto ao seu quarto. 

Desenhava também nos braços das crianças, 

criando tatuagens magníficas e deslumbrantes, 

sempre com um sorriso guloso e feliz estampado 

no rosto. No atelier, nessa alegre misturada de 

desenhos, de fotos, de lembranças e de colecções, 

tinha instalado, diante da grande janela de sacada, 

duas cadeiras e uma prancheta, para que as crianças 

pudessem vir desenhar com ele.

Terno Tignous.

Desenhar livrou-o certamente de fazer «asneiras», 

como ele dizia, ao lembrar-se dos seus amigos de 

infância, daqueles que não tiveram a mesma sorte 

que ele. Porque ele considerava ter sorte por poder 

viver da sua paixão e retirar disso imenso prazer. 

À maneira antiga, fotocopiava, cortava, colava, 

ampliava: um verdadeiro trabalho de ourives. Fazia 

também reportagens « locais », como o trabalho 

de grande fôlego sobre seitas, realizado com o 

jornalista Antonio Fischetti, ou aquele sobre os 

jovens dos liceus de Montreuil, ou ainda sobre o 

funeral de Cavannaº A lista é longa. Todos esses 

projetos, ele anotava-os a caneta de feltro no vidro 

da janela do atelier: para não os esquecer, uma ideia 

a perseguir outra, e ideias e vontades, tinha ele 

tantas!

Insaciável Tignous!

Tudo o interessava para nos dar a ver a humanidade. 

Essa tomada de consciência, essa lucidez, ele sabia 

fixá-las com imenso humor. Porque acima de tudo 

Tignous era divertido! Ele dizia que podíamos rir 

de tudo e de todos, a partir do momento em que 

fossemos capazes de fazer troça de nós próprios. 

E ele nunca se poupou! Tinha até o projecto de 

fazer recolhas de desenhos, tal como « O Pior do 

Pior de Tignous »º Portanto, ele podia rir de tudo e 

de todos, sem que isso acarretasse consequências, 

porque o olhar que ele tinha sobre as pessoas era 

tão terno que elas não levavam a mal. Ele podia 

dizer tudo, e tudo passava, porque vinha dele.

Respeitoso Tignous.

Dizer que Tignous era divertido porque gostava 

de rir é redutor: ele era divertido porque o seu riso 

tinha algo de tão comunicativo que nos arrastava 

com ele, porque ele era feliz, feliz por estar ali, entre 

nós, connosco, porque tinha decidido encarar a vida 

com amor e desfrutar dela. Tal como as crianças, 

achava prazenteiro fazer rir os outros, e sentia 

essa mesma alegria infantil ao fazer rir, o mesmo 

sentimento de vitória, pueril mas tão compensador. 

A sua grande tirada era « Bora lá desbundar! ».

Grande Tignous!

Quando eles entraram no dia 7 de janeiro, Tignous 

estava a perguntar aos outros: « Qual é a nossa 

quota de responsabilidade no sofrimento desses 

jovens que partem para a Jihad... para eles chegarem 

a esse ponto? » Eles mataram um homem bom. 

Mostrar os seus desenhos é a nossa mais bela 

vingança. A inteligência contra a cretinice, o riso 

contra o obscurantismo e a vida mais forte do que 

a morte. Nós damos-te continuidade. Nós dar-te-

emos continuidade. Chloé Verlhac

[Prefácio do livro « Tignous », Éditions du Chêne 2015]

UM 
HOMEM 
BOM

ILUSTRAR A LIBERDADE 
TIGNOUS
MUSEU DO TRABALHO MICHEL GIACOMETTI
ESE — ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

Formado na Escola Boulle, ele que 
ainda não assina TIGNOUS, mas 
que é já um "pequeno teimoso", 
opta por seguir o desenho. 
Fará parte da equipa fundadora 
da Grosse Bertha, mais tarde 
Charlie Hebdo, em 1992, e será um 
dos primeiros ilustradores do 
semanário Marianne, publicações 
para as quais continuou a 
trabalhar. Participou em muitas 
publicações, semanais e mensais 
(L’Humanité, Fluide Glacial, L’ 
Impacient, Le Magazine Littéraire...). 
‘Borbulhando’ em ideias e desejos. 
Também publicou várias colecções 
de desenhos e inventou um estilo 
gráfico com a "BD-documentaire-
-récit " com  Le Procès Colonna, 
pelo qual recebeu o prémio France 
Info de Banda Desenhada da 
actualidade e de reportagem 2009.
Muitas exposições dos seus 
desenhos foram apresentadas 
tanto em França como no 
estrangeiro, bem como em 
exposições temáticas e colectivas.
Foi assassinado em 7 de Janeiro 
de 2015 durante o atentado 
ao Charlie Hebdo.



Escritos que a mão desenhou

Graça Pinto Basto inspirada por Sophia

 

É 
com Sophia na cabeça, como uma espécie 

de música que não se consegue deixar de 

ouvir, que se enche o segundo andar da 

Casa da Avenida para mais uma festa da 

ilustração. São os desenhos da Graça Pinto Basto 

que vão ocupar as paredes da casa, ilustrando 

frases e palavras, tiradas ao acaso, do universo 

poético de Sophia. Tal como num globo que gira 

e onde apontamos com o dedo um lugar que não 

escolhemos, também dos livros do poeta,espalhados 

em cima da mesa e abertos sem critério, se retiraram 

escritos que a mão desenhou, ao serviço de uma 

linguagem singular. Depurada e essencial, como as 

linhas ou as colagens do universo visual da Graça.

Coisas com nome no Universo de Sophia 
Ateliês/Escolas do Concelho

Casa D’Avenida
Galeria — segundo andar

Mariana Malhão 
Os desenhos nos livros

Livraria Culsete

M
ariana Margarida Malhão nasceu 
em 1994 e atualmente divide o seu 
tempo entre o Porto e Coimbra. 
É uma das mais promissoras 

ilustradoras portuguesas. O seu original e bem 
humorado traço, bem como uma perspicaz 
utilização da cor, conquistam imediatamente o olhar 
de qualquer pessoa. 
Após terminar o seu curso de Design de 
Comunicação na Faculdade de Belas Artes do 
Porto fez estágio no coletivo Oficina Arara. 
Atualmente, trabalha como freelancer colaborando 
com prestigiadas editoras e dá corpo a diferentes 
projetos pessoais envolvendo ilustração, cerâmica e 
publicações independentes.
Publicou o seu primeiro livro ilustrado em 2018 
intitulado “Uma Rosa na Tromba de um Elefante” 
com a editora Orfeu Negro, um livro de poesia 
escrito por António José Forte. 
É co-organizadora da Sábado-Feira e co-fundadora 
da galeria Senhora Presidenta, no Porto. Raul Reis

Coisas com nome

Coral

Ia e vinha

E a cada coisa perguntava

Que nome tinha

 

Obra poética

Também, mais uma vez, o serviço educativo festeja 

a festa, com dezenas de ateliers realizados na casa 

e nas escolas do concelho. A celebrar Sophia e a 

ilustração. Coisas com Nome foi a designação que 

escolhemos para o que andámos a fazer, e foi o mar, 

a menina, a  noite, o jardim, as casas, e também os 

búzios, as glicínias, as anémonas, a areia lisa ou as 

ondas, “ a infância antiga que mesmo tão distante e 

tão perdida guarda em si a semente que renasce.”

Maria João Frade

Ver ao Perto 
Ilustradores residentes no Concelho

TPC 
Escolas Superiores de Artes

Casa Bocage

Casa do Largo

M
uito por força do interesse 

de gerações, a academia vem 

consolidando a sua oferta no que 

à ilustração diz respeito. Ano após 

ano, vemos cumprirem-se cursos que, mais do que 

aprender a fazer, experimentam modos de ver, de 

investigar a tradição e de projectar o futuro. Esta 

assoalhada, na grande casa que resulta ser a FESTA 

DA ILUSTRAÇÃO, acolhe, portanto, o porvir tal 

como se configura nos laboratórios de norte a sul, 

do AR.CO, à Escola Superior de Artes e Design das 

Caldas da Rainha, da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa à homónima do Porto, do 

IADE – creative university / Universidade Europeia, 

ao Instituto Superior do Cávado e do Ave – Escola 

Superior de Design, sem esquecer, finalmente, a 

Universidade Autónoma de Lisboa. Quem sabe se 

uma visita não desperta vocações? João Paulo Cotrim

E
sta exposição pretende mostrar trabalhos 

de ilustradores que, trabalhando para 

o mundo, escolheram a região de 

Setúbal para viver. Entre artistas que 

ilustram o seu quotidiano por vontade de exercer 

a actividade,  até outros que lutam contra o 

stress que o fornecimento a grandes plataformas 

de comunicação provoca, de tudo um pouco 

vamos encontrando nesta região de conforto e 

inconformismo. A mostra que agora se instala na 

Casa Bocage é uma boa prova da vitalidade da 

Ilustração entre gente que insiste em não desistir 

de dar a ver melhor o que tantas vezes passa 

despercebido. José Teófilo Duarte

Ar.Co / Simão Simões

IADE / Maria Rodrigues

ESAD.CR / Diogo Benevides

IPCA / João Costa

FBAUL / (autor desconhecido)

UAL / Ana Granado

FBAUP/ Margarida Ferreira

Graça Pinto Basto

Samuel MalaiaGraça Sant’Anna

Eurico Coelho

André Antunes

Ricardo Cabrita

Ricardo Coxixo

Joana Batista

Helder Oliveira

Luís Cavaco Paulo Buchinho

VER AO PERTO  
ILUSTRADORES DA REGIÃO
CASA BOCAGE 

TPC  
ESCOLAS SUPERIORES DE ARTES
CASA DO LARGO, POUSADA DA JUVENTUDE 

COISAS COM NOME NO UNIVERSO DE SOPHIA 
ATELIÊS/ESCOLAS DO CONCELHO
CASA D’AVENIDA – GALERIA (2o ANDAR) 

OS DESENHOS NOS LIVROS 
MARIANA MALHÃO
LIVRARIA CULSETE

Mariana Malhão



João de Azevedo 
Com as minhas
tamanquinhas

Ilustrar com a música 
Concerto de ilustradores músicos

PLOUF — Teatro de pequenos gigantes 
Baseado no livro ilustrado por Anabela Dias

Casa da Cultura  
exterior

Fórum Municipal
Luísa Todi

N
ão há festa sem música e o palco pode bem tornar-se cruzamento, 

permitindo que nele desaguem as muitas viagens destes artistas. 

Nesta edição, as imagens começaram a jorrar de uma banda 

especial, os Soaked Lamb (Miguel Lima (bateria e percussão), 

Tiago Albuquerque (trompete,  clarinete,  saxofone, guitarra, concertina e 

ukulele), Mariana Lima Balas (voz, saxofone e ukulele), Vasco Condessa (piano e 

outras teclas), Afonso Cruz (voz, guitarra, banjo, ukulele, harmónica e lap steel) 

e Gito (contrabaixo), aos quais se juntarão depois o pedro Lourenço e o João 

Maio Pinto para uma jam que se anuncia memorável. Ele há quem desenhe de 

todas as maneiras.  João Paulo Cotrim

P
louf adora passear as casas pelo jardim. Mas nestes dias cinzentos 
chove bastante, e abrigar os telhados é uma tarefa bastante difícil 
para quem é muito pequeno. O melhor será cobrir as nuvens com 
uma capa de chuva para poder sonhar um bocadinho mais... Conta 

a história de uma criança durante um dia inteirinho de chuva: durante a manhã, 
a tarde e a noite. Um mergulho para descobrir como se chega a ser muito 
crescido sem nunca ficar a tocar com a cabeça nas nuvens. Espetáculo com uma 
linguagem abstrata, procurando dar espaço à livre imaginação e ao raciocínio. 
O cinema de animação, a ilustração, a plástica e o teatro físico, numa simbiose 
entre o mundo da estética, a poética e o público.
PLOUF é um espetáculo de teatro contemporâneo para crianças, acompanhado 
por um livro ilustrado por Anabela Dias e escrito por Pedro Saraiva, galardoado 
com uma Menção Honrosa atribuída pela revista norte-americana 3X3, em 
2016, e uma Menção Honrosa no concurso “Nami Island International Picture 

Book Illustration Concours”, Coreia do Sul, em 2017.  Pedro Saraiva

J
osé Afonso escreveu e cantou músicas 

novas. Mudou o mundo da música 

portuguesa. Mudou maneiras de fazer 

música, de transmitir sons, de ouvir.  

Para a divulgação do seu trabalho gravado convidou 

competentes designers que foram vestindo  

os LPs que ía lançando para nosso prazer e sorte. 

João de Azevedo foi um dos convocados. Concebeu 

a capa de Com as Minhas Tamanquinhas. Convidámos 

o artista para alargar a ideia gráfica deste trabalho.  

Sugerimos que o título se mantivesse e que o 

trabalho fosse desenvolvido a partir dessa ideia 

inicial. Respondeu com entusiasmo.  Em maio de 

2015 fizemos a exposição na galeria da Casa da 

Cultura. Agora, quando se assinalam os noventa 

anos do nascimento do poeta/cantor, renovámos 

o convite. Novos trabalhos serão acresecentados 

aos expostos há quatro anos. Depois de Linha Clara, 

de Cristina Sampaio, a Festa continua com João de 

Azevedo e as suas “tamanquinhas”.  Será com esta 

expsição que evocaremos o aniversário de José 

Afonso, nascido em 2 de Agosto de 1929. 

Ícaro povoa estas superfícies de cor e inquietação. 

Os naufrágios das embarcações a abarrotar de 

gente que foge da fome e de ameaças várias,  

são há muito tempo preocupação do artista.

João de Azevedo têm o mundo todo no lado de 

dentro das suas preocupações. Estas pinturas são 

interpretações de sentimentos, contando sempre 

com a experiência das histórias vividas. São maneiras 

de interpretar a realidade. Realidade preenchida de 

sofrimentos mas também de alegrias. Assinalamos 

a alegria de termos vivido no tempo de José Afonso.

José Teófilo Duarte

PLOUF – TEATRO PARA PEQUENOS GIGANTES  
DE PEDRO SARAIVA E ANABELA DIAS
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI 
1 JUNHO — 15H00 E 17H00

ILUSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 
ESPAÇO ILUSTRAÇÃO
CASA DA CULTURA

COM AS  
MINHAS TAMANQUINHAS
JOÃO DE AZEVEDO
CASA DA CULTURA – GALERIA
AGOSTO 2019

Espaço Ilustração Casa da Cultura

I
LUSTRAR SEMPRE. A cidade habituou-se a conviver com a melhor 

ilustração nacional e internacional. Em outubro de 2017 abriu portas, 

na Casa da Cultura , o Espaço Ilustração. É assim como conviver com 

a Festa da Ilustração durante todo o ano. Este lugar de encontro entre 

ilustradores e apreciadores da disciplina já recebeu artistas como Mantraste, 

Tiago Manuel, Jiru Tamiguchi, Manuele Fior, João Maio Pinto, Helder Oliveira, 

Madalena Matoso, Rachel Caiano, Sara Feio, André Ruivo, Mariana Viana e a 

coletiva Grandes Vidas Portuguesas, produzida pela Patológico para a INCM.

Tentamos encontrar o melhor da Ilustração e exibimo-lo  num espaço com 

grande potencial expositivo. Respeitamos e  acarinhamos o que de melhor 

se faz por aí. Vamos continuar. José Teófilo Duarte

SOAKED LAMB — CONCERTO 
COM ILUSTRADORES CONVIDADOS
LARGO FRENTE CASA DA CULTURA
1 JUNHO — 22H

Soaked Lamb © D. R. Pedro Lourenço © Vera Marmelo

João Maio Pinto © Vera Marmelo

MARIANA VIANA DESENHOS EM VOLTA DOS PASSOS DE HERBERTO HELDER

SARA FEIO BRUTA



ABERTURA 
 
De 31 de maio para 1 de junho

00h00
Linha Clara de Cristina Sampaio
Casa da Cultura (patente até 27 de julho)

ATIVIDADES PARALELAS

1 de junho
11h00 e 16h00
Workshop Ilustração 
de criaturas mitológicas 
com Letícia Carmo
Casa do Largo
2€

15h00 e 17h00
Plouf  – Teatro Para Pequenos 
Gigantes de Pedro Saraiva 
e Anabela Dias
Fórum Municipal Luísa Todi
Criança a partir dos 3 anos e acompanhante: 5€

16h00
Tignous — Ilustrar a Liberdade 
Apresentação de Chloé Verlhac
Museu do Trabalho Michel Giacometti

22h00
Concerto – Soaked Lamb 
com ilustradores convidados
Largo frente Casa da Cultura

8 de junho
15h00
Workshop de ilustração 
com Cristina Sampaio
Espaço Ilustração - Casa da Cultura
5€ (material incluído) / Máximo 15 inscrições 
M/12 / Duração: 2h

9 de junho
16h00
Sofia na Biblioteca Andante 
com Cristina Paiva e Fernando Landeira
Casa da Avenida
Todas as idades/famílias

10 de junho
16h00
Coro de Leitores
Casa da Avenida
Todas as idade/famílias

13 de junho
18h30
Apresentação do livro Abraços 
de André Ruivo
Lapso Galeria

15 de junho
15h30
Às Páginas tantas... Quantas? – 
Animações de leitura para famílias 
Livros ilustrados por Cristina Sampaio 
Casa Invisível, Associação Cultural
Casa da Cultura
5€ criança + acomp. / 3€ pessoa extra (material incluído) 
Máximo 15 inscrições / M/3 / Duração: 1h30

16 de junho
10h00 e 15h00
Afinal o que há cá dentro? 
com Rita Pedro e Planeta Tangerina
Casa da Avenida
Todas as idades/famílias

19 de junho
 21h00
Quem foi esse Agripino Maia? 
Palestra por Carlos Mouro
Casa do Largo

29 de junho
10h00
Atelier – Escritos que a mão 
ilustrou com Maria João Frade 
e Graça Pinto Bastos
Casa da Avenida
Todas as idades/famílias

19h00
Encontro com ilustradores 
e lançamento do Catálogo 
Ilustração Portuguesa 2018
Lapso Galeria

Durante o mês de junho
Os desenhos nos livros 
de Mariana Malhão
Livraria Culsete

Ilustração Portuguesa
Biblioteca de Azeitão

Fora de Muros – Workshops 
com Ilustrador Mantraste 
(Bruno Reis Santos)
Estabelecimento Prisional de Setúbal

Ao longo dos meses 
de junho e julho
Atelier – Desafios com números 
Enigmas, questões, problemas, jogos e outros 
assuntosºum pouco de cultura científica a 
pretexto das ilustrações de Cristina Sampaio. 
Vamos por a cabeça a funcionar!
Com Lourdes Serrazina e Cristina Loureiro
Casa da Avenida
Escolas e famílias / 2€ pessoa / Mediante inscrição prévia 
através do email frade.mariajoao@gmail.com 

Atelier – Coisas com nome, 
no universo de Sophia
A escrita de Sophia que celebramos 
com palavras e desenhos.
Com Maria João Frade
Casa da Avenida
Escolas e famílias / 2€ pessoa / Mediante inscrição prévia 
através do email frade.mariajoao@gmail.com 

DA LUZ E DAS SOMBRAS 
MANUEL LAPA

GALERIA DO 11 (até 31 de agosto)
Avenida Luísa Todi, 5
3a a 6a: 11h às 13h e 14h às 18h / sábado: 14h às 18h

ILUSTRAR A LIBERDADE 
TIGNOUS

MUSEU DO TRABALHO MICHEL GIACOMETTI 
Largo Defensores da República

3a a 6a: 9h30 às 18h / sábado: 15h às 19h

LINHA CLARA 
CRISTINA SAMPAIO

CASA DA CULTURA – GALERIA 

E ESPAÇO ILUSTRAÇÃO (até 27 de julho)
Rua Detrás da Guarda, 26
3a a 5a: 10h às 00h / 6a e sábado: 10h à 1h / domingo: 10h às 20h

ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA 
ILUSTRADORES PORTUGUESES 
EM DESTAQUE
LAPSO GALERIA
Rua Arronches Junqueiro, 126
3a a sábado: 11h às 18h

VER AO PERTO  
ILUSTRADORES DA REGIÃO
CASA BOCAGE (até 20 de julho)
Rua Edmond Bartisol
3a a 6a: 9h30 às 12h30 e 14h às 17h30h / sábado: 15h às 19h

DESAFIOS  
CRISTINA SAMPAIO
CASA D’AVENIDA – GALERIA  
Avenida Luísa Todi, 286
3a a domingo: 10h às 20h

COISAS COM NOME 
NO UNIVERSO DE SOPHIA 
ATELIÊS/ESCOLAS 
DO CONCELHO
CASA D’AVENIDA – GALERIA (SEGUNDO ANDAR) 

ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA 
ILUSTRADORES PORTUGUESES 
EM DESTAQUE
BIBLIOTECA DE AZEITÃO 
R. de Lisboa, 11
2a a 6a: 9h às 12h30 e 14h às 17h30 / sábado: 14h às 18h

OS DESENHOS NOS LIVROS 
MARIANA MALHÃO
LIVRARIA CULSETE 
Av. 22 de Dezembro, 23
3a a sábado: 10h às 13h e 15h às 19h

TPC  
ESCOLAS SUPERIORES 
DE ARTES
CASA DO LARGO, POUSADA DA JUVENTUDE 
Largo José Afonso
2a a domingo: 9h às 20h

SETÚBAL

AZEITÃO

Organização Câmara Municipal de Setúbal
 Maria das Dores Meira, Presidente. Pedro Pina, Vereador. Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Inclusão Social 
Luís Liberato Baptista, Diretor. Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social. Mónica Duarte, Chefe. Divisão de Cultura.

Comissão organizadora José Luis Catalão, Vanda Rocha, Filipe Vieira, Cátia Oliveira, Tomás Barão, Márcia Pacheco, Rute Lico, Gertrudes Farião, Lara Ferrão, João Farinho, Pedro Jacques, Luís Brandão, Cláudia Freitas, 
Maria João Frade Direção de projeto José Teófilo Duarte (DDLX) João Paulo Cotrim (Abysmo) Curadorias / Design expositivo Jorge Silva (SilvaDesigners) Textos Maria das Dores Meira, Pedro Pina, Jorge Silva, João Paulo 
Cotrim, Chloé Verlhac, Maria João Frade, Pedro Saraiva, Raul Reis, José Teófilo Duarte Traduções Maria Luis Bentos, Julian Valente Fotografias Vera Marmelo, CMS, DDLX Design de comunicação José Teófilo Duarte/João 
Silva/Claudio Fernandes (DDLX) Montagem Albano Almeida, Fernando Oliveira, Helena Pinto, Conceição Heleno, Francisca Ribeiro, Maria Bethânia Andrade, Maria Miguel Cardoso, Marta Ramos, Lucinda Fernandes, 
Raquel Martins, Ana Leonardo, Jorge Aleixo, Júlio Costa Produção Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social; Departamento de Obras Municipais; Divisão de Cultura; Divisão 
de Educação; Divisão de Inclusão Social; Gabinete da Juventude; Serviço Municipal de Bibliotecas e Museus; Serviço Municipal de Comunicação e Imagem Aplicações em vinil CROMIA, GUIDE, Francisco Vaz da Silva, 
Alexandre Gomes (Gift. it) Edição Câmara Municipal de Setúbal


