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desenho(s) em construção   exposição de alunos graduados em desenho



desenho(s) em construção

 
Richard Serra refere numa entrevista que a arte existe para nos 
“salvar da banalidade do mundo”; os desenhos aqui apresentados 
parecem confirmar essa visão. Esta exposição procura dar conta de 
percursos e formações de alunos que se revelaram no domínio do 
desenho, sublinhando a ideia de um fazer em contínuo trânsito,  
sucessão; em construção. Sendo trabalhos de artistas que  
concluíram há pouco o seu percurso académico, é notória  
a vontade de transcender o visível, de o transformar, de lhe conferir 
novos sentidos, interpelando-nos e mostrando-nos modos pessoais 
de o entender. 
Na diversidade de tópicos e abordagens adotados pelos  
autores, algumas preocupações são recorrentes e traduzem  
constantes:  
a renovada e necessária relação com a natureza, como acontece 
nos trabalhos de Inês Machado Pinto, Inês Mesquita, Joana Galego, 
Nuno Gonçalves ou Viktorya Kurmayeva; a evocação da memória, 
como atlas infindável de temas e imagens, posicionamento patente 
nos trabalhos de Francisca Pinto, Lígia Fernandes, Marco Morgado, 
Maria Teresa Carreira ou Mariana Teixeira; a experiência do espaço 
urbano, a velocidade que lhe é associada, e o desenho como forma 
de desaceleração, inquietação reconhecível nas propostas de 
Cecília Corujo, Daniel Teixeira, Diogo Elias ou João Távora; o corpo 
como matriz da relação com os outros e com o mundo, enaltecendo 
todos os sentidos na interpretação do visível, aspeto patente nas 
proposições de Bruno Medeiros, Fábio Veras, Mafalda d’Oliveira 
Martins ou Sara Mealha; a casa e a reinvenção dos lugares, local de 
reencontro consigo, mas também uma imensa possibilidade  
de experimentação do espaço, aspetos detetáveis nos desenhos de 
Manuel Queiró, Neide Carreira ou Nicoleta Sandelescu; ou ainda 
a constatação de uma pulsão para criações abstratas, incidindo na 
materialidade e nos processos de construção das obras, nos ritmos 
e nas geometrias dos suportes, como é o caso das composições 
de Ana Romãozinho, Sebastião Castelo Lopes ou Simão Martinez. 
O desenho digital representa, por vezes, a síntese entre o impulso 
ancestral para desenhar e o fascínio pelas novas tecnologias.  
Essa dupla condição encontra expressão nos trabalhos de Israel 
Teixeira, João David Fernandes, Patrícia Cassis ou Ricardo Lima. 



Américo Marcelino 
      Domingos Rego

Da seleção de desenhos dos vinte e oito artistas aqui expostos 
reconhecemos o cruzamento destas e de outras possíveis leituras, 
reveladoras de um fértil potencial criativo, extensível de resto aos 
trabalhos de outros colegas que também terminaram o seu percurso 
de formação que, por limitações do espaço expositivo, não foi 
possível mostrar.
O percurso empreendido na Faculdade é importante, mas, 
inevitavelmente, uma parte limitada do trajeto de qualquer artista. 
A arte não prescinde do sentido crítico e reflexivo de quem a faz, 
permanentemente. É uma forma de vida que requer um olhar 
esclarecido e sensível sobre todos os fenómenos.  
Estas tarefas e predicados requerem tempo e constituem um 
compromisso para a vida. Um compromisso em  
constante construção. 







8 

neide carreira

sem título  | carvão sobre papel, 70 x 100 cm, 2018
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sem título  | carvão sobre papel, 70 x 100 cm, 2018
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manuel queiró

pequenos desenhos / small drawings | grafite sobre papel (série de 10), 19,7 x 14,8 cm, 2018
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nicoleta sandulescu

sem título | carvão e tinta sobre papel, 42 x 59 cm, 2018 
sem título | carvão e tinta sobre papel, 42 x 59 cm, 2018
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sem título | carvão e tinta-da-china sobre papel, 100 x 70 cm, 2018
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inês machado pinto



15 

sem título | tinta-da-china sobre papel, 100 x 300 cm, 2016
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inês mesquita

montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 6), 21 x 21 cm, 2014
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montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 2), 25 x 23 cm, 2014 
montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 2), 18 x 24 cm, 2014
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nuno gonçalves
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sem título | aguarela sobre papel (série de 8 fragmentos), dimensões variáveis,  2018



20 

joana galego

fogo pequeno | técnica mista sobre papel, 21 x 29,7 cm, 2017
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meio dia | técnica mista sobre papel, 29,7 x 42 cm, 2017
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viktoriya kurmayeva

como me lembro | livro impresso, 24,7 x 16,9 cm, 2017
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passageiros (pormenor) | técnica mista sobre papel, dimensões varáveis, 2017



24 

lígia fernandes



25 

brincadeiras (pormenor) | tinta de tinteiro, carvão e pastel sobre papel (série de 6), dimensões variáveis, 2018



26 

mariana teixeira

lugar (pormenor) | aguarela sobre papel (série de 3), 25 x 17,5 cm, 2016



27 

da festa | aguarela sobre papel (série de 4), 25 x 17,5 cm, 2016



28 

maria teresa carreira
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paisagem | lápis de cor sobre papel (série de 3), 42 x 29,7 cm, 2017



30 

fábio veras 



31 

sem título | técnica mista sobre papel (série de 3), dimensões variáveis, 2017
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diogo elias 

sem título | caderno de desenhos, materiais variáveis, 29,7 x 21 cm, 2015-16
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sem título | caderno de desenhos, materiais variáveis, 29,7 x 21 cm, 2015-16







36 

marco morgado



37 

fearfully made | grafite, carvão e pastel de óleo sobre papel e cartão (série de 4), 59 x 42 cm, 2012
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bruno medeiros

sem título | grafite sobre papel tingido, 59 x 42 cm, 2016
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sem título | grafite sobre papel tingido, 59 x 42 cm, 2016
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mom
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to stay (how?) / to stay (who?) (pormenor) | carvão, grafite e giz sobre papel (série de 4), 59 x 42 cm, 2015
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cecília corujo

skater | pastel de óleo sobre papel, 42 x 29 cm, 2016 
you idiot kid | carvão sobre papel, 42 x 29 cm, 2016 



43 

don't let the fuckers get you down | carvão e lápis de cor sobre papel, 42 x 29 cm, 2016 
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daniel teixeira

aviãozinho | carvão e acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 2018 



45 

sem título | carvão e acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 2018 



46 

joão távora

avião | carvão e pastel seco sobre papel, 100 x 70 cm, 2018 



47 

bend sinister | carvão e fita sobre papel, 70 x 100 cm, 2018 



48 

ana romãozinho

am+az | tinta acrílica sobre papel, 76 x 56 cm, 2018 



49 

ve+ro+am+az | tinta acrílica sobre papel, 76 x 56 cm, 2018 



50 

sebastião castelo lopes

no meio do caminho | tinta acrílica e carvão sobre papel, 100 x 70 cm, 2018 



51 

where did you come from? where did you go? | carvão sobre papel, 70 x 100 cm, 2016-18 



52 

simão martinez

procissão VI | aguada e carvão sobre papel de gravura, 70 x 50 cm, 2018 
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procissão IX | aguada e carvão sobre papel de gravura, 70 x 50 cm, 2018 



54 

francisca pinto

sem título (pormenor) | grafite, óleo e pastel sobre papel (série de 3), 29,7 x 21 cm, 2018 
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sem título (pormenor) | grafite, óleo e pastel sobre papel (série de 3), 14 x 21 cm, 2018  



56 

sara mealha



57 

tangoing | tinta da china sobre papel (série de 4), 29,7 x 42 cm, 2018 
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joão david fernandes
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série de 7 trabalhos (pormenor) | desenho digital, dimensões, resoluções e datas variáveis
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patricia cassis
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série de 4 trabalhos (pormenor) | desenho digital, dimensões, resoluções e datas variáveis
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ricardo lima
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série de 22 trabalhos (pormenor) | desenho digital, dimensões, resoluções e datas variáveis
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israel teixeira
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série de 6 trabalhos (pormenor) | desenho digital, dimensões, resoluções e datas variáveis
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marcar com uma pedra branca
o desenho nas belas-artes 

 
I mark this day with a white stone

Lewis Carroll ¹

A inauguração da exposição de desenho, da qual este catálogo 
dá notícia, aconteceu no dia 20 de Dezembro de 2018. No dia 
anterior, certamente por uma circunstância peculiar do destino, o 
professor Pedro Saraiva dava aquela que seria a sua última aula de 
desenho aos seus alunos. Refiro esta coincidência que, apesar de 
ter acontecido por pura casualidade, sinaliza de forma exemplar a 
passagem de testemunho entre professor e aluno; a ligação entre 
aquilo que se constrói na escola e aquilo que se constrói na vida. 
Esta ligação — ou este "desenho em construção", se quisermos 
— é, afinal, aquilo que atribui sentido ao trabalho que professores 
e alunos partilham em conjunto e que, de forma indelével, se 
procurou marcar com esta iniciativa. 
O desenho nas Belas-Artes, enquanto território de ensino, 
investigação e prática artística, quer nas suas variadas ramificações 
e domínios de especialidade, quer nas diversas áreas onde 
participa transversalmente, ocupa um lugar nuclear e relevante, 
integrado nos objectivos gerais de formação artística, cultural e 
científica que tem guiado aquela que é a escola de referência em 
arte e design de nível universitário em Portugal: a Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. A Área de Desenho das 
Belas-Artes, como pilar estruturante desse edifício, tem procurado 
cumprir ao longo dos anos essa missão. O trabalho desenvolvido 
pelo seu corpo docente — herdeiro de uma longa e sedimentada 
tradição de professores que construíram um património de 
práticas pedagógicas e de ensino que ainda hoje se reflectem²  
— tem, por um lado, dado continuidade a esse legado e, por 

  ¹ Diaries, "April the 25th", 1856; (Carroll usava frequentemente esta expressão para assinalar 

ocasiões especiais; como a do dia em que conheceu Alice Liddell, aquela que viria a tornar-se 

no modelo para a sua personagem mais famosa). 

  ² Veja-se a este propósito, a notável síntese histórica feita por Maria João Gamito a propósito 

do legado de Lagoa Henriques no ensino do desenho; cfr. Gamito, Maria João (ed), Lagoa Hen-

riques. Eu e a Minha Casa. Lisboa: Documenta, 2016, pp. 313-353. ISBN: 978-989-8618-85-6.
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outro, assumido o papel renovador na formação das gerações de 
jovens estudantes que passam pelas Belas-Artes, não obstante, 
as múltiplas transformações que foram sendo operadas ao longo 
dos últimos anos: quer nas sucessivas modificações curriculares 
— dos programas anuais para os semestrais de quatro anos, com 
a reforma de 2004; da adaptação geral de 2008 ao acordo de 
Bolonha; até à recente reestruturação curricular de 2018 —, quer 
nas várias transformações da sua estrutura interna — desde a 
passagem de Grupo Disciplinar de Desenho à Área de Desenho 
(e a introdução da Anatomia Artística e Geometria na sua tutela, 
com a inclusão de Isabel Ritto, António Trindade e Odete Palaré no 
seu corpo docente); da criação em 2014 do Grupo de Investigação 
em Desenho como unidade autónoma do CIEBA; até à eminente 
passagem a Departamento de Desenho. E, contudo, a última 
exposição dedicada ao desenho ocorreu em 2007, precisamente 
sob orientação do professor Pedro Saraiva, com trabalhos de alunos 
finalistas, dos últimos anos, das ainda disciplinas de desenho dos 
cursos de 5 anos de pintura e escultura.³  O ano de 2010 assinalou a 
entrada em funcionamento da licenciatura em Desenho, passando 
a Área a contar com uma formação especializada nos 3 ciclos de 
estudo, a acrescer ao mestrado em desenho, em funcionamento 
desde 2001, e à especialidade em Desenho do doutoramento 
em Belas-Artes, desde 2009. Merece aqui referência especial ao 
notável trabalho orientador do professor António Pedro Ferreira 
Marques, coordenador da licenciatura em Desenho, e responsável 
pela criação e implementação deste projecto verdadeiramente 
pioneiro a nível nacional. Foi o início de uma nova fase do desenho 
nas Belas-Artes, acrescentando novas valências e perspectivas de 
desenvolvimento e investigação no trabalho artístico em desenho, 
em paralelo à oferta pedagógica já existente, transversal a todas 
as restantes licenciaturas. Em todo o caso, o trabalho que se foi 
produzindo em desenho pelos alunos ao longo destes últimos anos 
nunca foi mostrado de forma dedicada ou sistemática, exceptuando 
alguns casos pontuais.⁴  Foi precisamente a consciência dessa 

  ³ Saraiva, Pedro (ed.). Finalistas desenho fbaul 06'07. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes, Uni-

versidade de Lisboa, 2007. ISBN: 978-989-95394-3-3.

  ⁴ Refiram-se as participações anuais dos alunos de desenho nas GAB-A (Galerias Abertas das 

Belas-Artes), no prémio Paula Rego, nas residências artísticas promovidas pela Faculdade, ou 

em diversas mostras de trabalhos, muitas delas de iniciativa organizadas pelos próprios, como 

por exemplo, a exposição de desenho Olhar sobre a Estátua, na Galeria Passevite, em 2017, 

que incluía um colectivo de vários trabalhos realizados no 1º ano da licenciatura em desenho, 

para referir apenas o caso das mais recentes.
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  5 Um dos objectivos inscritos nas actividades do Grupo de Investigação em Desenho do CIEBA 

(Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes) é, precisamente, o da promoção de inicia-

tivas de disseminação através da organização de exposições e da respectiva publicação de 

catálogos, bem como a integração da participação de estudantes nestas iniciativas.

necessidade — desde a entrada em funcionamento da licenciatura 
em desenho, até este momento particular de viragem na vida da 
Faculdade, com a recente reformulação curricular — que impeliu os 
professores da Área de Desenho a fazerem um balanço do que se 
produziu até este momento. Como dar conta, então,  
deste propósito?
Como ponto prévio, optou-se por apresentar o trabalho 
desenvolvido pela Área disciplinar de Desenho ao nível da formação 
graduada. Contudo, não se pretendeu fazer uma mera mostra 
e catálogo de alunos finalistas. Por um lado, sendo a primeira 
exposição e publicação depois da criação da licenciatura em 
Desenho, haveria que dar conta da diversidade das suas formações; 
por outro, não se poderiam excluir os alunos de desenho de outras 
licenciaturas. Insistiu-se naturalmente no foco em trabalhos dos 
últimos anos, os níveis de maior maturidade. Por envolver todas 
estas vertentes, o projecto foi integrado nas iniciativas Grupo de 
Investigação em Desenho do CIEBA.5  Na realidade, o trabalho de 
experimentação e pesquisa prática em desenho, que começa a 
desenvolver-se no 1º ciclo, não só implica aspectos pedagógicos 
e científicos do ensino artístico, necessariamente comprometidos 
com a investigação artística em desenho, como também constitui 
uma base de formação para o desenvolvimento de futuras 
investigações em desenho, como o exemplificam alguns dos alunos 
aqui representados, quer por percursos artísticos autónomos, quer 
pela persecução de estudos pós-graduados, tanto em mestrado 
(Inês Mesquita, João Távora, Lígia Fernandes ou Marco Morgado), 
como em doutoramento (Cecília Corujo ou Sebastião  
Castelo Lopes). 
Houve, portanto, um trabalho prévio dos professores da Área em 
identificar e seleccionar alunos que representassem aspectos 
dessa diversidade e que reflectissem o balanço desse trabalho; 
e o exercício ingrato de optar por não mostrar outros trabalhos 
igualmente notáveis, dadas as limitações de espaço disponível. 
Donde, os trabalhos dos alunos graduados convidados aqui 
representados cobrem um arco temporal que vai desde o início 
da licenciatura em desenho até ao ano anterior; muitos são alunos 
de desenho; alguns de pintura. O traço comum é o resultado do 
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trabalho desenvolvido em várias áreas pelos alunos que foram 
acompanhados pelo corpo docente de desenho. Assim, foi possível 
reunir essa variedade de abordagens do ensino do desenho, 
abrangendo vários núcleos fundamentais: desde trabalhos do 1º 
ano (Inês Machado, Diogo Elias, Lígia Fernandes, Marco Morgado), 
com a leccionação dos professores Américo Marcelino, Domingos 
Rego, João Jacinto, Manuel Gantes e Manuel San-Payo; passando 
pelo desenho de figura humana, do 2º ano (Bruno Medeiros, Fábio 
Veras, Mafalda de Oliveira Martins), da responsabilidade dos 
professores António Pedro Ferreira Marques, Luísa Arruda e Artur 
Ramos; incluindo trabalhos do domínio do desenho digital (Israel 
Teixeira, João David Fernandes, Patrícia Cassis, Ricardo Lima, 
Viktoriya Kurmayeva), sob tutela dos professores Henrique Costa 
e Joana Afonso; concluindo com o núcleo mais representativo 
de trabalhos, com alguns alunos finalistas, outros graduados há 
mais tempo, quer de desenho, quer de pintura (Ana Romãozinho, 
Cecília Corujo, Fábio Veras, Daniel Teixeira, Francisca Pinto, Inês 
Mesquita, Joana Galego, João Távora, Lígia Fernandes, Manuel 
Queiró, Maria Teresa Carreira, Mariana Teixeira, Neide Carreira, 
Nicoleta Sandulescu, Nuno Gonçalves, Sara Mealha, Sebastião 
Castelo Lopes, Simão Pinto e Viktoiya Kurmayeva), com orientações 
dos professores João Jacinto e Pedro Saraiva. Seguiu-se o trabalho 
de comissariado e curadoria que envolveu de forma mais directa os 
professores Américo Marcelino, Domingos Rego e Pedro Saraiva, 
quer na selecção e organização de núcleos temáticos, quer na 
coordenação dos espaços expositivos. Foi possível contar ainda 
com a participação dos alunos graduados Daniel Teixeira, Inês 
Machado, Lígia Fernandes, Mariana Teixeira, Neide Carreira, Simão 
Martinez e Viktoriya Kurmayeva na organização entre artistas 
participantes e no apoio e montagem dos trabalhos na Galeria da 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.
Termino como comecei, lembrando o legado que constitui o 
património e memória duma escola: os seus alunos, mas também 
os seus professores. Referindo, em particular no ano em que se 
despedem do grupo de desenho, por jubilação, dois professores que 
marcaram a sua vida nos últimos anos: Luísa Arruda e Pedro Saraiva. 
À professora Luísa, recordamos a sua incansável preocupação no 
domínio do desenho de modelo, em fazer a ponte entre a tradição 
histórica e as novas abordagens contemporâneas; da sua dedicação 
aos acervos de desenho antigo devemos o admirável trabalho de 
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Américo Marcelino 
      Director da Área de Desenho 
    

inventariação e divulgação destas colecções da Faculdade. Ao 
professor Pedro, recordamos o extraordinário desenhador, artista 
e pedagogo. Como responsável pelos últimos níveis disciplinares 
de desenho, quer em projecto, quer em ilustração, tanto na 
licenciatura de desenho, como na de pintura, foi responsável pela 
orientação e formação de inúmeros alunos e futuros artistas que 
com ele se cruzaram. É, consequentemente, o mentor do núcleo 
principal de trabalhos dos alunos que se apresentaram nesta 
exposição. Trabalhos de desenho que, em surdina, lhe prestam 
um natural tributo. Assinalamos, com um enorme obrigado e um 
sempre até já, à sua sabedoria, competência, amizade e constante 
disponibilidade; com uma pedra branca.
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em  
exposição
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1  Neide Carreira
 I  sem título | carvão sobre papel, 70 x 100 cm, 2018
 II  sem título | carvão sobre papel, 70 x 100 cm, 2018 

2 Manuel Queiró
 I–X  pequenos desenhos / small drawings | grafite sobre papel (série de 10), 

19,7 x 14,8 cm, 2018

3 Nicoleta Sandulescu
 I  sem título | carvão e tinta-da-china sobre papel, 100 x 70 cm, 2018
 II  sem título | carvão e tinta sobre papel, 42 x 59 cm, 2018
 III sem título | carvão e tinta sobre papel, 42 x 59 cm, 2018

4 Francisca Pinto
 I  sem título | grafite, óleo e pastel sobre papel (série de 3), 29,7 x 21 cm, 2018
 II  sem título | grafite, óleo e pastel sobre papel (série de 3), 14 x 21 cm, 2018

5 Inês Machado Pinto
 sem título | tinta-da-china sobre papel, 100 x 300 cm, 2016

6  Inês Mesquita
 I  montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 6), 21 x 21 cm, 2014
 II  montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 3), 15 x 21 cm, 2014
 III montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 2), 18 x 24 cm, 2014
 IV montanhas | grafite e óleo sobre papel (série de 2), 25 x 23 cm, 2014
 V montanhas | grafite e óleo sobre papel, 21 x 15 cm, 2014

7 Nuno Gonçalves
 sem título | aguarela sobre papel (série de 8 fragmentos), dimensões variáveis, 2018

8 Joana Galego
 I  fogo pequeno | técnica mista sobre papel, 21 x 29,7 cm, 2017
 II  meio dia | técnica mista sobre papel, 29,7 x 42 cm, 2017
 III sem título | técnica mista sobre papel, 38 x 41 cm, 2017

9 Viktoriya Kurmayeva
 I  the place of time | água-forte, 23,9 x 29,7 cm, 2018
 II  sem título | ponta seca, 41,8 x 29,7 cm, 2018
 III passageiro | ponta seca, 21 x 14,9 cm, 2107 
 IV passageiros | técnica mista (série de 9), dimensões variáveis, 29,7 x 29,7 cm, 2017

10 Lígia Fernandes
 I–X   jardins imaginados | tinta da china e guache sobre papel (série de 12),

 29,7 x 42 cm, 2016

11 Mariana Teixeira
 I  da festa | aguarela sobre papel (série de 4), 25 x 17,5 cm, 2016
 II  lugar | aguarela sobre papel (série de 3), 25 x 17,5 cm, 2016
 III de casa I | óleo sobre papel, 50 x 35 cm, 2016
 IV de casa II | óleo sobre papel, 50 x 35 cm, 2016 

12  Marco Morgado
 fearfully made | grafite, carvão e pastel de óleo sobre papel e cartão (série de 3),
 59 x 42 cm, 2012 

13 Bruno Medeiros
 I  sem título | grafite sobre papel tingido, 59 x 42 cm, 2016
 II  sem título | grafite sobre papel tingido, 59 x 42 cm, 2016 
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14 Fábio Veras
 I–VI   sem título | carvão sobre papel (série de 6), 59 x 42 cm, 2017

15 MOM
 I–VI   to stay (how?) / to stay (who?) | carvão, grafite e giz sobre papel (série de 4),

59 x 42 cm, 2015

16 Sebastião Castelo Lopes
 I  no meio do caminho | tinta acrílica e carvão sobre papel, 100 x 70 cm, 2018
 II  where did you come from? where did you go? | carvão sobre papel, 

70 x 100 cm, 2016-2018

17 Simão Martinez
 I  procissão VI | aguada e carvão sobre papel de gravura, 70 x 50 cm, 2018
 II  procissão IX | aguada e carvão sobre papel de gravura, 70 x 50 cm, 2018

18 Ana Romãozinho
 I  ve + ro | tinta acrílica sobre papel, 76 x 56 cm, 2018
 II  ve + ro + am + az | tinta acrílica sobre papel, 76 x 56 cm, 2018
 III am + az | tinta acrílica sobre papel, 76 x 56 cm, 2018

19 João Távora 
 I  bend sinister | carvão e fita sobre papel, 70 x 100 cm, 2018
 II  avião | carvão e pastel seco sobre papel, 100 x 70 cm, 2018

20 Cecília Corujo
 I  you idiot kid | carvão sobre papel, 42 x 29 cm, 2016 
 II  don’t let the fuckers get you down | Carvão e lápis de cor sobre papel,

42 x 29 cm, 2016 
 III skater | pastel de óleo sobre papel, 42 x 29 cm, 2016

21 Sara Mealha
 I–IV   tangoing | tinta da china sobre papel (série de 4), 29,7 x 42 cm, 2018

22 Daniel Teixeira
 I  aviãozinho | carvão e acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 2018
 II  sem título | carvão e acrílico sobre papel, 100 x 70 cm, 2018

23 Lígia Fernandes
 I–VI   brincadeiras | tinta de tinteiro, carvão e pastel sobre papel (série de 6),
 I–VI   35 x 45 cm, 2018

24 Fábio Veras
 I–III   sem título | técnica mista sobre papel (série de 3), 21 x 17 cm, 2017
 IV–VI   sem título | técnica mista sobre papel (série de 3), 31 x 21 cm, 2017
 VII–IC   sem título | técnica mista sobre papel (série de 3), 25 x 35 cm, 2018

25 Maria Teresa Carreira
 I–III   paisagem | lápis de cor sobre papel (série de 3), 42 x 29,7 cm, 2017
 IV–VI   alfabetário de Hugo Mezena | lápis de cor sobre papel (série de 3), 

42 x 29,7 cm, 2017

26 Viktoriya Kurmayeva
 passageiros | livro impresso, 21,8 x 15,3 cm, 2017 
 como me lembro | livro impresso, 24,7x16,9 cm, 2017

28 Diogo Elias
 sem título | caderno de desenhos, materiais variáveis, 29,7 x 21 cm, 2015-2016
 sem título | caderno de desenhos, materiais variáveis, 29,7 x 21cm, 2015-2016
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30 desenho digital
 [projecção de 47 trabalhos em desenho digital; duração 6’50’’; 
 em loop: técnicas, dimensões, resoluções e datas variáveis]

 Israel Teixeira
 I–VI   6 trabalhos

 João David Fernandes
 I–VII   7 trabalhos

 Patrícia Cassis
 I–V   4 trabalhos  

 Ricardo Lima
 I–XI   22 trabalhos 
 
 Viktoriya Kurmayeva
 I–VIII   8 trabalhos

Esta exposição de desenho foi uma iniciativa 
do Grupo de Investigação em Desenho 
do CIEBA (Centro de Investigação e Estudos 
em Belas-Artes), comissariada pela Área 
de Desenho da FBAUL, numa parceria entre 
a Faculdade de Belas-Artes de ULisboa e 
a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

organização
Área de Desenho da FBAUL (Américo Mar-
celino, António Pedro F. Marques, 
Artur Ramos, Domingos Rego, Henrique 
Costa, Luísa Arruda, João Jacinto, Manuel 
Gantes, Manuel San-Payo e Pedro Saraiva) 
com o  Departamento de Cultura da Junta 
de Freguesia de Santa Maria Maior 
(Rute Reimão).

curadoria
Américo Marcelino, Domingos Rego 
e Pedro Saraiva (com Henrique Costa 
para o Desenho Digital).

Universidade de Lisboa, Faculdade 
de Belas-Artes, Centro de Investigação 
e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA), 
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 
1249-058 Lisboa, Portugal.

comissão executiva
Américo Marcelino, Domingos Rego, João 
Jacinto e Pedro Saraiva, com Daniel Teixei-
ra, Inês Machado, Lígia Fernandes, Mariana 
Teixeira, Neide Carreira, Simão Martinez e 
Viktoriya Kurmayeva.

apoio
Gabinete de Comunicação, Imagem 
e Inovação da FBAUL (Teresa Sabido, 
Isabel Nunes, Beatriz Bento, Tomás Gouveia, 
Leonardo Silva e Leonor Fonseca) 
e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
(Rute Reimão).

exposição desenho(s) em construção
20/12/2018—01/02/2019
galeria da junta de freguesia
de santa maria maior
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curricula 
vitae
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ana romãozinho  
ana.r.cabrito@gmail.com

Lisboa, 1996. Licenciada em Pintura, pela FBAUL, 
em 2018; frequenta atualmente o Mestrado de 
Pintura, na mesma Faculdade. Integra várias 
coleções de arte privadas e públicas, como é o 
caso da Col. da Câmara Municipal de Castelo 
Branco. 
Foi premiada em 2017 pelos Jovens Criadores, na 
categoria de Artes Visuais. Realizou as seguintes 
exposições individuais: O Instante da Forma, na 
Galeria da Sala da Nora, em Castelo Branco; e a 
Colecção 23, na Galeria Espaço Cultural Mercês, 
em Lisboa, no ano de 2018. Participou em diversas 
exposições colectivas, em que se destacam: 
GAB-A, 12a edição das Galerias Abertas, na FBAUL 
(2018); Mostra Jovens Criadores 2017, na Villa 
Glória, Mangualde, Viseu (2017); a 3.27, no Centro 
Cultural de Cascais, em Cascais, Lisboa (2017); 
Contra/Tempo, na Fábrica Braço de Prata, em 
Lisboa (2017); as GAB-A, 11a edição das Galerias 
Abertas, na FBAUL (2017). 12 x 12, no Ateliê da 
Travessa, em Lisboa (2016); Prémio D. Luís às 
Artes, no Edifício do Cais da Vala, em Salvaterra 
de Magos, Portugal (2016); Celebração dos 180 
anos da Academia Nacional de Belas-Artes, na 
FBAUL (2016); Ensaio para uma exposição II, na 
Associação 25 de Abril, em Lisboa (2016); GAB-A, 
10a edição das Galerias Abertas – na FBAUL 
(2016); ARTLAB - Mitos e Rituais da Tapeçaria 
Contemporânea, no Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (2016); Concurso Ver da ANO 
- Associação Nacional de Óptica, no Centro de 
Congressos do Estoril (2015). 

bruno medeiros 
scarpamedeiros@gmail.com

Lisboa, 1980.  A formação especializada na área 
iniciou-se na FBAUL, em 2010, com a licenciatura 
em desenho. O fato de aliar a formação superior 
ao modo natural de desenhar, originou novos 
métodos de trabalho e novas vontades de 
catapultar uma actividade, antes tida como 
de lazer, para uma vertente mais profissional. 
Contando com algumas exposições individuais 
e coletivas, a continuidade estabelece-se no 
aprofundar da prática do desenho clássico, como 
o estudo da anatomia e a academia de nu, e a 
vertente de ilustração e desenho editorial digital. 
Na expetativa de poder fazer do desenho um 
percurso artístico e profissional, a produção e a 
procura de novos projectos de trabalho, de estudo 
e formação contínua, são uma constante. 

    

cecília corujo  
+351 915 125 022  ceciliacorujo4@gmail.com  

www.ceciliacorujo.com

Aveiro, 1990. Acabou o curso de Artes Visuais na 
Escola Secundária José Estevão de Aveiro (2008); 
terminou a licenciatura de Pintura na FBAUL em 
2012, tendo estado seis meses durante o ano letivo 
de 2010-2011, na Kunstoschule Kassel ao abrigo 
do programa de intercâmbio europeu Erasmus; 
terminou o mestrado em Pintura na FBAUL em 
2015. Desde o ano letivo de 2018/2019, que é 
bolseira de investigação da Fundação de Ciência e 
Tecnologia (FCT), tendo iniciado o Doutoramento 
em Belas-Artes, na FBAUL. Vive e trabalha em 
Lisboa. Exposições individuais: 2016 – Mas foram 
eles que disseram que eu podia ser como tu; Bar 
Irreal, Lisboa; 2015 – Eu não vou mais à escola; 
Museu de Artes de Sintra; 2014 – EXPECTATIVAS; 
Galeria Abraço; Lisboa; 2014 – Depois da 
Enchente; DigDig: Exposições Underground de 
Lisboa; 2013 – Cinema Transcendental (exposição); 
Espaço Cultural AXA, Lisboa. Exposições coletivas 
(seleção): 2019 – Desimaginar o Mundo - Jornadas 
Manuel António Pina, Sociedade Nacional de 
Belas-Artes, Lisboa; 2018 – O Futuro do Presente; 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, Lisboa; 2018 – Um Loja, Cinco Casas e 
Uma Escola; Colégio das Artes; Coimbra; 2016 
– Cheia #5; Biblioteca Municipal Rocha Peixoto; 
Póvoa do Varzim; 2016 – Contra O Desgosto; 
Fundação PT; Lisboa; 2015 – 1º Prémio CAT, Casa 
de Artes de Tavira, Tavira; 2015 – Matadouro nº5; 
Casa Bernardo; Caldas da Rainha; 2015 – Atlas 
Secreto; Círculo de Artes Plásticas; Coimbra; 2015 
– Atlas Secreto; Casa da Avenida; Setúbal; 2014 – 
Devido à chuva a revolução foi adiada; Plataforma 
Revolver, Lisboa; 2014 – Atlas Secreto; Espaço 
Mira; Porto; 2014 – Atlas Secreto; Casa Bernardo; 
Caldas da Rainha; 2013 - New Wave; VPF Cream 
Art Gallery; Lisboa; 2013 - Exposição de Finalistas 
de Pintura 11/12; Sociedade Nacional de Belas-
Artes, Lisboa; 2012 - Residência Artística Pé de 
Cabra: Its Not Basel But It Could Be; Lisboa; 2011 
- Rundgang 2011, Kunstoschule Kassel, Alemanha; 
2011 - Concurso Jovens Criadores 2011, Museu da 
Cidade de Aveiro. Prémios:  2015/16 - 1º prémio, 
no Primeiro Prémio CAT, atribuído pela Casa de 
Artes de Tavira e FBAUL.
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daniel arthur 
danielportes232@gmail.com

Anápolis, Brasil, 1995. Licenciatura em Desenho na 
FBAUL em 2018. Participou em alguns eventos em 
parceria com a FBAUL como retratista:  Futuralia 
(2017); Descobre ULisboa (2017); Futuralia (2018). 
Exposições Coletivas:  367  A SALA DE DESENHO 
mostra coletiva de alunos da licenciatura de 
Desenho das Belas Artes (2017); GABA (2017); 
GABA (2018);  A Ilustração na obra de Irene Lisboa 
(2018); 3ª edição Prémio Paula Rego, Casa das 
Histórias Cascais (2018/2019); Desenho(s) em 
Construção Galeria da Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior (2018/2019).

diogo elias 
diogoelias@hotmail.com

Lisboa,1993. Concluiu o curso de Desenho na 
FBAUL, no ano 2018. Participou na exposição 
coletiva Novum Saeculum, na Casa da Cultura 
Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, em 2018. 
Desde que tenho memória que o desenho 
me acompanha, mas foi na faculdade que ele 
verdadeiramente ganhou importância e onde 
desenvolvi as minhas capacidades artísticas. 
As aulas foram obviamente importantes para o 
amadurecimento no desenho, mas foi o contato 
com os colegas e amigos que marcou com mais 
intensidade a minha abordagem. A troca de 
influências e entusiasmo constantes resultaram 
no preenchimento de vários diários gráficos que 
me acompanharam sempre e que partilhava 
com os meus colegas na procura de críticas que 
me ajudassem a evoluir. Nestes diários ficaram 
registados diversos momentos das minhas 
viagens diárias, os desconhecidos no metro e no 
autocarro, os amigos que me acompanhavam 
e comigo desenhavam, e os cenários que me 
rodeavam. As técnicas e materiais utilizados 
variaram consoante a procura de diferentes 
abordagens que foram desde o desenho de linha 
continua até à utilização apenas da mancha.

fábio veras 
fabio97veras@gmail.com

Lisboa, 1997. Licenciado em Desenho pela FBAUL. 
Os seus principais interesses residem na área de 
Ilustração e Banda Desenhada. É nesta última 
que Fábio dedica a maior parte do seu tempo. 
Em 2016 ganhou o primeiro prémio do concurso 
de BD do AmadoraBD e colaborou, com os seus 
trabalhos na primeira mostra internacional de 
fanzines, COOPAZINE em Paio Pires e no blogue 
de divulgação e crítica DIVULGANDOBD. Em 

2017 participou na edição nº 5 e 6 da revista 
H-ALT e foi convidado especial da edição nº 399 
da Tertúlia de BD de Lisboa. Em 2018 venceu o 
primeiro prémio no concurso de banda desenhada 
de Odemira e em Maio do mesmo ano lançou o 
seu primeiro álbum de BD Intitulado JARDIM DOS 
ESPECTROS. Posteriormente participou na 15ª 
Conferência Internacional de Pequenas Histórias 
em Inglês e em Outubro do mesmo ano, colaborou 
na antologia HUMANUS. Participou na 11ª e na 12ª 
Edição das Galerias Abertas das Belas-Artes em 
Lisboa, tendo esta última servido de contexto para 
a elaboração da exposição coletiva SINGULAR 
PACE, no final do ano de 2018 na Zet Gallery em 
Braga.

francisca pinto 
francisca.cruzpinto@gmail.com

Vila do Conde,1995.  Licenciada em Pintura pela 
FBAUL (2013-2017). Vive e trabalha em Londres 
onde frequenta The Drawing Year, uma pós-
graduação na Royal Drawing School.  Participou 
em exposições coletivas como o Prémio Paula 
Rego na Casa das Histórias em Cascais (2016), 
A Dispensa no Pavilhão 31 do Hospital Júlio de 
Matos em Lisboa (2017), Pequenos Formatos na 
Galeria Monumental em Lisboa (2017), Quarto – 
Casa da Dona Laura em Lisboa (2017), Escritório” 
em Lisboa (2018), Exposição Finalistas de Pintura 
BA 16’17 na Sociedade Nacional de Belas Artes 
em Lisboa (2018) e Verão Danado em Faro (2018). 
Participou nas residências CEAC, Vila Nova da 
Barquinha (2018).

inês machado pinto 
inesgradepinto@gmail.com

Lisboa, 1997.  Fiz a licenciatura de Desenho, na 
FBAUL, a qual terminei em 2018. Antes disso tive 
aulas de pintura com o professor Óscar Baeza 
durante alguns anos. Participei em várias edições 
da exposição coletiva 12x12 assim como nas GABA, 
as galerias abertas da Faculdade de Belas-Artes.  
Durante algum do tempo da licenciatura procurei 
abordar o desenho como via final para a obra, 
tentando que o meu trabalho não dependesse de 
mais nada a não ser da linha. Porém, esta não foi a 
única abordagem e fiz questão de explorar outros 
métodos e formas expressivas que me ajudassem 
no desenvolver do trabalho. Também durante a 
faculdade me aproximei do cinema de animação 
quando me apercebi das possibilidades do 
desenho quando aliado ao movimento, à repetição 
e à sobreposição em vídeo. Neste momento 
terminei a licenciatura e penso frequentar o 
mestrado ou um outro curso ou workshop. Planeio 
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continuar a estudar e a experimentar através do 
meu trabalho, embora agora não esteja inscrita 
em nenhuma instituição; apenas desenho, pinto e 
viajo. 

inês mesquita
inesmesquita@gmail.com

Coimbra, 1980. Divide a sua vida entre a música 
e as artes visuais. Concluiu a Licenciatura em 
Desenho na FBAUL. Licenciada em Piano pela 
Escola Superior de Música de Lisboa, e pós-
graduada pela Accademia Europea di Musica no 
Lago de Como. Como pianista, ganhou vários 
prémios, incluindo o primeiro lugar na 17ª edição 
do Prémio Jovens Músicos, que a levou a tocar 
como solista com a Orquestra Gulbenkian e 
a efetuar uma gravação para a Antena 2. Ao 
longo da sua carreira apresentou-se em palcos 
nacionais e internacionais, nomeadamente 
nos Estados Unidos, Índia, Timor, Indonésia, 
Itália, Bélgica, Espanha, Áustria, República 
Checa, Croácia, Hungria, Cabo Verde, Etiópia 
e São Tomé e Príncipe. É professora de piano e 
pianista acompanhadora na Escola de Música 
do Conservatório Nacional e na Academia 
de Música de Santa Cecília. Exposições: 
Fragmentos, Instituto Superior de Economia e 
Gestão, Lisboa 2015; Scapeland, Darzatelier, 
Lisboa, 2015; Olkhon, Galeria Abraço, Lisboa, 
2014; Scapeland, Museu das Artes de Sintra, 
Espaço Lab.Arte, 2014; A Escola Ibérica da Paz, 
Santander, Manaus, Coimbra, 2014; The Rape 
of Europe, Lisboa, Utrecht, Barcelona, Porto 
Alegre e Lodz, 2013; 18ª Exposição Internacional 
de Artes Plásticas, Auditório Municipal, Vendas 
Novas, 2013; ХОРОШО, Galeria da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2013; 9th 
Biennial Miniature Print Exhibition, Center for 
Contemporary Printmaking, Norwalk, EUA, 2013; 
Face to Face, Galeria da Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa e Átrio da Reitoria, 
2013; Encontros, Próximos, Instituto Superior de 
Economia e Gestão, Lisboa, 2013

israel teixeira  
+351 927 119 570

isrealteixeira16@gmail.com

 
Anápolis, Brasil, 1994.  Licenciatura em desenho 
pela FBAUL. Exposição Rooftop (2017, Restelo); 
Realização de algumas capas de BD. De momento 
trabalho em parceria num projecto pessoal em 
Banda Desenhada.

joana galego 
joanaccgalego@gmail.com

Cascais, 1994. Licenciada em Pintura pela FBAUL 
(2016) e pós-graduada em Desenho pela Royal 
Drawing School em Londres (2018). Participou 
nas Residências Artísticas RÉSVÉS (Alte, 2015 
e Mértola, 2016) e Drawing Marathon (Rhode 
Island School of Design, 2017). Tem vindo a 
expôr coletivamente em Portugal: Prémio Paula 
Rego (Casa das Histórias, 2016); Chiado, Carmo, 
metropolis e u-topia (Museu Arqueológico do 
Carmo, 2016); e no estrangeiro: The Best of 
The Drawing Year (Christie’s, Londres, 2017); 
Downsizing (Cave, Londres, 2018). Individualmente 
expôs O lugar indeciso (Museu das Artes de 
Sintra, 2016). Ganhou o Sir Denis Mahon Award 
(2017) que culminou numa exposição individual na 
Royal Drawing School em Abril de 2019.

joão david fernandes 
joaoyuridavid@gmail.com  

 jdbbfernandes@sapo.pt

Lisboa, 1996. Licenciatura em Desenho pela 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa. No seu percurso artístico e profissional 
destaca-se: o trabalho na SIXMOREVODKA 
Studio; o trabalho de freelance na VOLTA Studios, 
Axis Animation, Nuare Studios; e freelance em 
estúdio, correntemente com Karakter Design 
Studio desde 2018 até à data. Desde 2017, 
pertence ao grupo de ilustradores Superani.

joão távora 
+351 914 307 031   joaotavora@gmail.com 

joaotavora.com

Lisboa, 1981. Mestrando em Pintura pela FBAUL 
(2018);  Licenciatura em Desenho pela FBAUL 
(2016); Estudos de desenho no AR.CO, Sociedade 
Nacional de Belas-Artes, Lisboa e Circulo de 
Bellas Artes, Madrid, Espanha (2006-2010); 
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica pelo 
IST, Lisboa (2005). Exposições (seleção): Bonus 
Dormitat Homerus, Espaço cultural das Mercês, 
Lisboa, 2018; O sorriso sem gato, Casa das Artes, 
Tavira, 2018; XX Bienal Internacional de Arte de 
Cerveira, Vila Nova de Cerveira, 2018; JUSTMAD 
2018, Feria de Arte Emergente, stand da Galeria 
Monumental, Madrid, Espanha, 2018; Oblíquos, 
Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisboa, 
2017; Seleção para o Prémio Paula Rego, Casa das 
Histórias, Cascais, 2016, 2017 (menção honrosa na 
edição de 2016). Bibliografia: DEVIR nr. 5: Revista 
Ibero-Americana de Cultura. Licorne, Lisboa, 
2018; XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira. 
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Catálogo. V.N. Cerveira, 2018; Prémio Paula Rego: 
1ª e 2ª edições. Catálogo. Casa das Histórias, 
Cascais, 2016, 2017.

lígia fernandes 
ligiampfernandes@hotmail.com

Setúbal, 1985. Lígia Fernandes encontra-se a 
frequentar o Mestrado em Pintura na FBAUL, 
depois de aí também frequentar a licenciatura em 
Desenho. Regressou ao percurso artístico com 30 
anos, após um período profissional e formação em 
economia e gestão. Desde então tem realizado 
diferentes exposições, residências e intercâmbios 
(Portugal, Montenegro, Hungria, Letónia). O 
desenho é a sua forma de procurar a empatia e de 
entender o lugar, ao criar um espaço onde cabe a 
partilha, o diálogo e a reflexão. Das viagens que 
fez, cresceu-lhe a ideia de casa: os lugares, as 
pessoas, a identidade, as memórias individuais e 
coletivas. Talvez o que se procure seja mesmo o 
resultado dessa curiosidade quase etnográfica, 
aquela que nos leva a regressar a casa. Há, em 
todo o seu trabalho, a noção constante de ser 
portuguesa. Formação: Mestrado em Pintura, pela 
FBAUL (2018-presente); Licenciatura em Desenho, 
pela FBAUL (2015-2018); Período Erasmus (um 
semestre) na Art Academy of Latvia, Riga, Latvia 
(2017); Projecto Erasmus+ (um semestre) na 
Faculdade de Belas-Artes de Cetinje, Cetinje, 
Montenegro (2016-2017); Frequência de cursos 
livres de Ilustração (FBAUL, 2013-2014) e Desenho 
(ASIB, Budapeste, 2015). Residências e prémios: 
NEXTSTOP, residência artística, Intendente, 
Lisboa, Promovido pela LARGO Residências 
(2019); Festival da Água e do Tempo, residência 
artística, Castelo de Vide, Portugal, promovia por 
Castelo de Vide (2017 e 2018); RÉSVÉS, residência 
artística, Alte, Loulé; e Branca, Aveiro, promovida 
pela FBAUL (2016 e 2017); “Prémio Paula Rego”: 
Selecionada para a exposição coletiva na Casa 
das Histórias Paula Rego para as três primeiras 
edições do prémio, Cascais (2017, 2018  e 2019). 
Exposições principais: Apontamentos do Mercado, 
instalação individual, Mercado Municipal 1º de 
Maio, Barreiro, (Para o projeto TERMINAL B, da 
Estação Sul e Sueste), 2018; Prémio Paula Rego, 
exposição coletiva, Casa das Histórias Paula 
Rego, Estoril, Lisboa, 2018; Tanto ao mar, tanto 
à terra, exposição individual, Casa da Cultura 
da Comporta, Comporta, 2018; Do tempo em 
que éramos ao Sol, exposição individual, Galeria 
Ibirapi, Lisboa, 2018; Understanding Montenegro, 
exposição coletiva, Traça, Lisboa, 2018; Prémio 
Paula Rego, exposição coletiva, Casa das Histórias 
Paula Rego, Estoril, Lisboa, 2017; Olhar sobre a 
Estátua, exposição coletiva, Galeria Passevite, 
Lisboa, Portugal 2017; Move,  exposição coletiva, 
The Metzendorff House, Riga, Letónia, 2017; We 

draw from life, exposição coletiva, , Art9 Galéria, 
Budapeste, Hungria, 2016; 180 anos da FBAUL, 
exposição coletiva, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, 2016; Prémio Paula Rego, 
exposição coletiva, Casa das Histórias Paula Rego, 
Estoril, Lisboa, 2016;

mafalda d’oliveira martins ( mom ) 
mafalda.om94@gmail.com

 
Lisboa, 1994. Concluiu em 2012 o Curso de 
Desenho na Sociedade de Belas- Artes; Concluiu 
em 2016 a Licenciatura em Pintura na FBAUL; 
Usufruiu da bolsa Erasmus+ na Faculdade de 
Belas- Artes da Universidade Complutense 
de Madrid, 2014-2015; Encontra-se no termo 
do 2º ano de Mestrado em Pintura na FBAUL. 
Exposições Coletivas: Casa Imaginada, Ordem 
dos Arquitetos, Lisboa, 2011; Exposição Final de 
Ano, Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 
2010, 2011 e 2012; D’Arte Asas, Casa- Museu 
Medeiros e Almeida, Lisboa, 2014;Transformação, 
Museu da Eletricidade, Lisboa, 2015; A Mulher 
e o Cancro, Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova, Lisboa, 2015; Exposição de 
finalistas de B.A. Desenho da Camberwell College 
of Arts, Elephant Gallery, Londres 2015; XXIX 
Salão de Primavera, Casino do Estoril, 2016; Há 
Crocodilos no Tejo, Espaço AZ, Lisboa, 2016; I 
Edição do Prémio Paula Rego, Casa das Histórias, 
Cascais, 2016; A Expressão do Sentimento, 
Instituto Câmara Pestana, Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova, Lisboa 2016; A 
Expressão do Sentimento, Hospital S. Francisco 
Xavier, Lisboa 2016; Cairos, Grémio Literário, 
Lisboa 2016; Boliqueime: a Terra e a Gente, 
Convento do Espírito Santo, Loulé, Algarve, 2017; 
Oblíquos, Alunos de Mestrado Pintura FBAUL, 
ISEG, Lisboa 2017; Morfologia Humana, Fundação 
Medeiros de Almeida, Lisboa, 2018. Devo-vos 
a verdade, Av. Elias Garcia, nº77, Lisboa, 2018; 
Exposições Individuais: Patrão fora, dia Santo na 
loja, A Avó veio trabalhar, Lisboa, 2016. As Vítimas 
de Maus Retratos, Travessa das Mónicas nº 57, 
Lisboa, 2018. Distinções: Concurso Nacional Casa 
Imaginada, 1º lugar, Ordem dos Arquitectos, 2011; 
Prémio do Público, Canson Art School Awards, 
2016.

marco morgado dos santos 
marcodsantosart@gmail.com

Lisboa, 1989. Licenciatura em Desenho pela 
FBAUL (2012-2015); Mestrado em Ensino das 
Artes Visuais (2018-2020). Ilustrador freelancer 
(desde 2014-Presente). Sempre desenhou desde 
a infância, mas só em 2011 prosseguiu com 
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maior seriedade o estudo das artes visuais, 
após ingressar na FBAUL. Aí faz uma exploração 
intensiva dos recursos gráficos do desenho e 
experimenta várias das suas áreas de abrangência 
(desenho de observação com diferentes meios 
tradicionais; Ilustração; Banda-Desenhada; 
Animação e Gravura). Durante esses anos 
desenvolve simultaneamente um interesse pelos 
mecanismos envolvidos no processo do desenho 
e na sua didática. Atualmente faz pesquisa em 
Ensino das Artes Visuais no Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa.

mariana teixeira 
mariana.tavares.teixeira12@gmail.com

Montijo, 1995. Licenciada em Desenho pela FBAUL 
(2016), inicia no ano seguinte o curso de Alta 
Joalharia no Centro de Joalharia de Lisboa. Em 
Setembro de 2018 frequenta o curso de Técnicas 
Avançadas de Joalharia na escola Metallo Nobile 
em Florença, Itália. Desde 2016 que expõe o seu 
trabalho, destacando-se a exposição de Gravura 
Contemporânea Novos Olhares sobre a Arte do 
Côa, Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa e 
Museu do Côa, Vila Nova de Foz Côa (2017) e a 
participação na 1º edição do Prémio Paula Rego 
no Museu Casa das Histórias Paula Rego, Cascais 
(2016). Atualmente, o seu percurso divide-se entre 
Desenho, Gravura e Joalharia através de projetos 
pessoais e colaborações com outros artistas. 

neide carreira 
neidecordecarreira@gmail.com

Leiria, 1992. Licenciatura de Desenho, FBAUL, 
2017. Exposições: GAB-A, FBAUL, Lisboa, 2017; 
2ª Edição Prémio Paula Rego, Casa das Histórias 
Paula Rego, Cascais, 2017; 12x12, Galeria da Graça, 
Lisboa, 2017; Carmo, Chiado e as Aparições de 
Fausto, Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa, 
2018; Carmo, Chiado e as Aparições de Fausto, 
Maison André Gouveia, Paris, 2018; Artrooms 
Roma, Palace Church Hotel, Roma, 2018; Derwent 
Art Prize, Mall Galleries, Londres, 2018; Da 
Matéria ao Traço, Galeria da Graça, Lisboa, 2018. 
Prémios: 2º Edição Prémio Paula Rego, artista 
selecionado, 2017; Derwent Art Prize, artista 
selecionado, 2018; Aveiro Jovem Criador, artista 
selecionado, 2018; Prémio Arte Solta, artista 
selecionado, 2018.

nicoleta sandulescu 
nikoleta1994@mail.ru

Moldávia, 1994. Vive e estuda em Lisboa. 
Formação académica : 2005 / 2009 – Estudou 
no Liceu Republicano de Artes Plasticas Igor 
Vieru, Moldávia; 2014-2017- Licenciatura em 
Pintura, FBAUL; Aluna no Mestrado em Pintura 
da FBAUL. Exposições: 2015- Exposição coletiva 
no evento 12 x 12, Atelier da Travessa, Lisboa; 
2015- Exposição para o II Colóquio de Ilustração 
FBAUL, Lisboa; 2015- Exposição individual no 
Mosteiro dos Capuchos, Lisboa; 2016- Exposição 
coletiva nas Galerias Abertas das Belas-Artes (10ª 
edição) – FBAUL; 2016- Exposição colectiva na 
Casa das Histórias - Paula Rego, Cascais; 2017- 
Exposição individual de gravura Gravura Bichos 
e Engenhos- FBAUL, Lisboa; 2017- Exposição 
Coletiva de Artes Plásticas – Centro Cultural de 
Cascais. 2017 – Exposição individual de desenho 
Singularidade Múltipla – MUSA; 2017- Exposição 
coletiva de gravura Novos Olhares sobre o Côa- 
Museu do Carmo, Lisboa; 2017- Exposição Coletiva 
de Artes Plásticas – Centro Cultural de Cascais; 
2018 – Carmo, Chiado and the apparitions of Faust 
– Lódz, Cuenca, Paris, Lisboa; 2017- Exposição 
Coletiva – As Sandulescas, Galeria Arte Periférica, 
Lisboa. Colaborações: 2016- Ilustração de Uma 
Via Láctea de Galos de António Lobo Antunes. 
2017- Ilustrações para a revista PISEAGRAMA- 
Brasil. Prémios e Distinções: 2016- 1º Prémio de 
Pintura mural Viva a Rua Diogo Tomé, Portimão; 
2016- 1º Prémio no Concurso Infante D. Luis As 
Artes- Salvaterra dos Magos. 2017- 1º Prémio no 
Concurso Rainha Isabel de Bragança- Casino 
Estoril, Cascais; 2017- Menção Honrosa no 
Concurso Infante D. Luis As Artes- Salvaterra dos 
Magos. 2017- 1º Prémio da 2.º edição do Prémio 
Paula Rego- Cascais; 2018- Prémio Caixa Geral 
de Depósitos- O Melhor Aluno Graduado da 
Faculdade de Belas-Artes (Licenciatura). 

nuno gonçalves 
nuno-93@hotmail.com

Lisboa, 1993. Licenciado em Pintura pela FBAUL, 
2015-16 Erasmus - HFBK Hamburg, Classe de Jutta 
Koether. Entre outras, participou nas exposições 
No dia seguinte está o agora, Círculo das Artes 
Plásticas de Coimbra (2018); T e F, Ascensor (2018) 
The dog is very confused, FOCO (2018); Hunting 
birds at night, Casa-animal (2017); Crisálida, 
Planador (2017); Finalistas Pintura 15’16, Sociedade 
Nacional de Belas-Artes (2017); Ligar a luz de dia - 
Coleção Francisco Leão, Galeria Diferença (2017); 
Chora Ó Lagoa Atenta, Associação Goela (2017); 
Olhares cruzados / Identidades diversas, Módulo - 
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Centro Difusor de Arte (2016); Jahresausstellung, 
HFBK Hamburg (2016) Pintura, MUSA (2015). 
Membro desde 2016 da Associação Goela.

manuel queiró 
manelqueiro95@gmail.com

Lisboa, 1995. Licenciou-se em Pintura na FBAUL. 
Vive em Basileia onde frequenta o Mestrado 
em Fine Arts no Institut Kunst. Participou em 
exposições coletivas como Cast a Cold Eye (2015), 
4º Grandioso Fim De Semana no Bregas (2016), 
Prémio Paula Rego (2016), Temps d'Images Lisboa: 
PROGRAMA / Bregas (vídeo-screenings) (2016), 
A Dispensa (2017), QUARTO - Casa da Dona Laura 
(2017) e O Escritório (2018).

patrícia cassis 
patriciasbcassis@gmail.com

Amadora, 1996. Licenciatura em Desenho;  
Exposição de Desenho História de Bruxas Com 
Plantas À Mistura!, Associação Imargem, 2015; 
Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe, Edições 
Saída de Emergência, 2017. Trabalho freelance 
privado (presente).

ricardo lima 

Lisboa , 1992. No período entre 2012 até 2015,  
licenciou-se no curso de Desenho pela FBAUL. 
Em Outubro de 2015 viajou para Singapura 
onde estudou no curso de design industrial, na 
escola Feng Zhu School of Design (2015-2016). 
Em Novembro de 2016, começou a trabalhar na 
indústria dos videojogos como freelancer concept 
artist no título Shadow of the Tomb Raider. 

sara mealha 
saramealha@gmail.com

Lisboa, 1995. Licenciou-se em pintura pela FBAUL 
em 2017. Desde então tem vindo a participar em 
várias exposições coletivas como: A Dispensa, 
2017 - Pavilhão 31 do CHPL; Cool is not cool 
anymore 2018 - Rua das gaivotas 6; O Escritório, 
2018 - Rua Bernardim Ribeiro 59; Panorama 2018, 
2018 - Le Consulat; e Cola Cuspo, 2018 - Espaço 
AZ. Em Fevereiro de 2018 fez a sua primeira 
exposição individual na Travessa da Ermida em 
Lisboa. Atualmente vive e trabalha em Lisboa.

sebastião castelo lopes 
sebastiaocl@gmail.com

Lisboa, 1994. Licenciatura em Desenho pela 
FBAUL (2015); Mestrado em Desenho pela 
Wimbledon College of the Arts, University of 
Arts London (2016); Doutorando em Belas-
Artes na especialidade de Desenho desde 2018. 
Exposições: They are books, Center for Recent 
Drawing (2016, Londres); The Tools, Kisuzem (2017, 
Budapeste); Mohcine Rahaoui - Sebastião Castelo 
Lopes, Dasthe Project Space (2018, Casablanca)

simão martinez 
simaomartinezpinto@gmail.com 

www.simaomartinez.com

 
Lisboa, 1993. Licenciado em Desenho pela FBAUL. 
Artista, vive e trabalha em Lisboa. O cerne do 
seu trabalho desenvolve-se em torno da gravura, 
desenho e pintura. Embora apresente um corpo 
de trabalho diverso e polarizado, encontram-se 
como tema adversidades recorrentes: a noção 
de tempo e de intemporalidade; o fenómeno 
da alienação enquanto oposta à existência num 
contínuo histórico; a relação entre a fotografia 
e a imagem criada; e as distorções da realidade 
produzidas pela mente e emoções individuais. 
Expõe regularmente desde 2016, tanto nacional 
como internacionalmente, e o seu trabalho foi 
nomeado para vários prémios, figura em coleções 
privadas em diversos países da Europa, e coleções 
de museus em Portugal, Espanha, Polónia e França. 
Exposições Individuais: 2017 – Cascais, Portugal 
(Cais 16 Craft Gallery), Desforma; 2014 – Lisboa, 
Portugal (CNC – Centro Nacional de Cultura), 
Prosas Desfocadas; Exposições Coletivas: 2019 – 
Londres, Reino Unido (Melia White House, Regent’s 
Park), Artrooms Fair London; 2019 – Paris, França 
(Sala Vieira da Silva/Maison André Gouveia), 
Carmo, Chiado, e o Coração das Trevas: Artes na 
Esfera Pública; 2019 – Lodz, Polónia (Galeria Hol, 
Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz), Carmo, 
Chiado, e o Coração das Trevas: Artes na Esfera 
Pública; 2019 – Cuenca, Espanha, (Sala Iberia), 
Carmo, Chiado, e o Coração das Trevas: Artes na 
Esfera Pública; 2019 – Lisboa, Portugal, (Museu 
Arqueológico do Carmo), Carmo, Chiado, e o 
Coração das Trevas: Artes na Esfera Pública; 2018 
- Lisboa, Portugal (Galeria de Santa Maria Maior), 
Desenhos em Construção;  2018 - Lisboa, Portugal 
(Galeria Arte Graça), 12x12 2018; 2018 - Cascais, 
Portugal (CHPR – Casa das Histórias Paula Rego), 
Prémio Paula Rego: 3ª Edição; 2018 - Lisboa, 
Portugal (Galeria Arte Graça), Da Matéria ao Traço; 
2018 - Estoril, Portugal (Forte de Santo António 
da Barra), Base LX; 2018 – Paris, França (Sala 
Vieira da Silva/Maison André Gouveia), Carmo, 
Chiado, e as Aparições de Fausto: Transfigurações 
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de um Mito nas Artes e na Esfera Pública; 2018 – 
Lodz, Polónia (The Strzeminski Academy of Fine 
Arts), Carmo, Chiado, e as Aparições de Fausto: 
Transfigurações de um Mito nas Artes e na Esfera 
Pública; 2018 – Cuenca, Espanha, (Sala Acua / 
Centro de Iniciativas Culturales), Carmo, Chiado, 
e as Aparições de Fausto: Transfigurações de um 
Mito nas Artes e na Esfera Pública; 2018 – Lisboa, 
Portugal, (Museu Arqueológico do Carmo), Carmo, 
Chiado, e as Aparições de Fausto: Transfigurações 
de um Mito nas Artes e na Esfera Pública; 2017 
- Lisboa (FBAUL), GAB-A: Galerias Abertas da 
Faculdade de Belas-Artes; 2017 – Cascais, Portugal 
(CHPR - Casa das Histórias Paula Rego), Prémio 
Paula Rego: 2ª Edição; 2017 - Vila Nova de Foz Côa, 
Portugal (Museu do Côa), Novos Olhares Sobre o 
Côa: Exposição de Gravura Contemporânea; 2017 
-Lisboa, Portugal (Museu Arqueológico do Carmo), 
Novos Olhares Sobre o Côa: Exposição de Gravura 
Contemporânea; 2016- Lisboa, Portugal (ZDB-
Galeria Zé dos Bois) Feira Morta VIII.

teresa carreira 
carreira.teresa@gmail.com

Montijo, 1995. Licenciada em Desenho pela FBAUL 
(2016), termina no ano seguinte a Pós-Graduação 
em Ilustração pela Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa. Expõe desde 2017, com 
destaque para a participação no evento Ilustrada 
2018, na Universidade da Beira Interior. Enquanto 
ilustradora editorial colaborou com publicações 
como a Anxy Magazine e a editora britânica 
Routledge. 

viktoriya kurmayeva 
vickykurmayeva@outlook.com

Antratsyt, Ucrânia, 1993. Após terminar a 
licenciatura em Desenho na FBAUL em 2018, 
tem desenvolvido o seu trabalho em regime 
independente na área de artes plásticas, 
nomeadamente desenho, ilustração e banda 
desenhada.  Participou em várias edições das 
Galerias Abertas das Belas-Artes em Lisboa, mais 
precisamente a 9ª, 11ª e 12ª edição. Também teve 
os seus trabalhos expostos no âmbito da primeira 
e da terceira edição do Prémio Paula Rego na Casa 
das Histórias Paula Rego. Para além do desenho, 
mostra um particular interesse na exploração de 
livro como objeto artístico bem como uma obra em 
construção, quer no sentido gráfico e conceptual 
quer no sentido estrutural e tridimensional. 
Consequência desse fascínio, participou num 
workshop em 2017 dedicado à construção de 
livros Pop-up e tem feito experiências gráficas 
nos livros que se aliam aos seus projetos de 

desenho. Ultimamente tem dedicado a maior parte 
do seu tempo à banda desenhada, procurando 
conhecer melhor as vastas potencialidades desse 
meio como registo artístico e comunicacional. 
Em 2018 ganhou o primeiro prémio no Concurso 
Nacional de Banda Desenhada do Amadora BD. 
Está de momento a trabalhar num novo projecto 
na área. Não obstante, continua a desenvolver em 
simultâneo alguns projetos de desenho artístico 
que procuram suscitar no público um olhar 
diferente para questões como efemeridade, morte, 
abandono e impacto humano no meio ambiente. 




