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Grupo do Risco

O Grupo do Risco actua no domínio do desenho de campo (fieldsketching).

No espírito da residência artística e contando com uma equipa experiente e pluridisciplinar, traz-se para o 
desenho - actividade tradicionalmente solitária - uma dinâmica interpessoal. Os diversos olhares e estilos, o seu 
confronto e contaminação, oferecem como resultado final uma realidade múltipla, na qual os modelos naturais 
se mostram no “risco” de cada autor, ao longo das páginas de cada caderno de campo.

Este conjunto de “riscos” realizado in loco a partir da fauna, flora, objectos naturais e paisagem numa selecção 
de espaços naturais e áreas protegidas, acrescentado de registos sonoros, fotográficos e videográficos, deverá 
afirmar-se - mediante a sua publicação - como valioso contributo na promoção e divulgação do património 
natural.

O desenho - em particular o de história natural - constitui-se como denominador comum deste grupo de trabalho, 
cujos elementos foram reunidos nos últimos anos entre colaboradores e antigos alunos de Pedro Salgado, 
fundador do grupo e coordenador do projecto. A formação em desenho cientifico é, portanto, o tronco comum 
que reúne pessoas cuja actividade profissional se situa no campo das artes, das ciências e/ou do seu ensino.

O Grupo do Risco conta ainda com colaboradores convidados especificamente para cada expedição.

Grupo do Risco
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Enquadramento e Objectivos

O desafio que o Grupo do Risco assume não é o de relatar um mundo novo mas o de mostrar, utilizando técnicas 
actuais de registo e comunicação, uma realidade cada vez mais rara. O que esperamos é que o nosso trabalho 
contribua para o conhecimento e para a valorização destes mundos naturais, e que ajude a consolidar uma 
opinião pública favorável à sua preservação.

As técnicas que utilizamos são o desenho em cadernos de campo, a fotografia, o vídeo, a música e a palavra. 

Em síntese, a representação do mundo natural é assim exercida mediante o cruzamento de técnicas tradicionais 
(desenho, aguarela, escrita) com técnicas actuais (registos sonoros, fotográficos, videográficos) adaptando os 
resultados aos veículos de comunicação actuais (media, multimedia). Pretende-se assim tirar o máximo partido 
do estímulo sensorial para apelar ao desenvolvimento dos afectos do público pela diversidade natural.

Assim, contamos que a utilização multidisciplinar destas técnicas de comunicação constitua um contributo 
significativo para o desenvolvimento de uma atitude mais orientada para a conservação ambiental.

8

A designação “Grupo do Risco” surge como homenagem à Casa do Risco do Real Museo e Jardim Botanico da 
Ajuda, primeiro estabelecimento português vocacionado para a prática do desenho de história natural, no 
qual se formaram os “riscadores” (desenhadores) das viagens philosophicas ultramarinas realizadas no último 
quartel do séc. XVIII.

O desafio enfrentado por aqueles exploradores era a descoberta e o relato de um mundo natural totalmente 
novo para a sociedade europeia da época, utilizando como técnicas de registo o desenho e a cor. Actualmente, 
muitos dos mistérios do mundo natural estão já identificados, ainda que muitos não estejam totalmente 
compreendidos.

No entanto, ironicamente, os ecossistemas inalterados e selvagens parecem por vezes tão remotos agora como 
no século XVIII, não porque estejam longe, mas porque estão cada vez mais reduzidos no seu âmbito geográfico 
pelo domínio humano dos ecossistemas da Terra. 

Enquadramento e Objectivos
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Projectos / Divulgação10

A actividade do grupo tem vindo a ser divulgada publicamente através de diversos meios: imprensa, internet, conferências  

e exposições.

Conferências

•  III Encontro Nacional de Centros de Recuperação de Animais Selvagens. Lisboa, Espaço Monsanto, Outubro 2007

•  Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid, Abril 2008

•  1º Encontro Nacional de Ilustração – “Ilustração no Feminino”. São João da Madeira, Outubro de 2008

•  “A Ilustração Científica na construção do conhecimento”. Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências, FCUL, Dezembro de 2008

•  “Darwin e a Ilustração Científica”. Centro de Filosofia das Ciências, FCUL; Ciência Viva. Lisboa, Pav. do Conhecimento, Abril de 2009

•  2º Encontro Nacional de Ilustração. São João da Madeira, Maio de 2009

•  “Festa Darwin”. Encerramento da exposição “A evolução de Darwin”. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Maio de 2009

•  6º Encontro de Educação Ambiental, Tavira, 25-26 de Junho de 2009 

Divulgação

A segunda, a desenvolver em território lusófono, pretende inaugurar-se revisitando os destinos das referidas 
viagens filosóficas – Brasil, Angola e Moçambique. 

Destas, a Viagem Philosophica pelas Capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá (Brasil), realizada 
entre 1783 e 1792, lança o mote para o presente projecto “Expedição Amazónia 2010”, o 4º a realizar pelo 
Grupo do Risco.

O Grupo do Risco propõe-se desenvolver actividade em duas frentes distintas.

A primeira, já em curso, decorre nas reservas naturais (e outros locais de interesse) do território nacional.  
Neste âmbito, estão actualmente em desenvolvimento os seguintes projectos:

Projectos

Berlengas

Douro Internacional

Ria Formosa

Arrábida

Expedição Exposição Livro Outros

Junho 2007

Peniche 2007
Aveiro 2008

S. João da Madeira 2008
Faro 2008

Arrábida 2009

Assírio & Alvim
2009

Apresentação pública em  
conferências

Março 2008
Outubro 2008

Miranda do Douro 2009
Assírio & Alvim

2010

Maio 2009

2010

Apresentação pública em  
conferências

Faro 2009
Assírio & Alvim

2011
Apresentação pública em  

conferências
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Divulgação12

“A exposição multimédia ‘Berlengas - Esboços de Naturalistas’ é o resultado de uma expedição realizada por 7 naturalistas à Reserva Natural das Berlengas em Junho  

de 2007, e é inédita no panorama nacional dando início a uma abordagem diferente ao nível da  divulgação científica e do Património Natural dos territórios.”

Website da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro Exposição. Maio a Setembro de 2008Website do Município de Peniche 2007  www.cm-peniche.pt 

“desenhar a paisagem, as falésias, a fauna e a flora das Berlengas, elaborando, no final, um caderno de campo num estilo muito pessoal. (...) a fotografia percorreu 

os mesmos locais,(...) foi recolhida uma grande variedade de sons, resultando na composição de uma banda sonora que transmite toda a magia e experiência singular 

das Berlengas.”
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Divulgação14

Revista Visão 648, Agosto 2005 (Antecedentes da formação do Grupo do Risco)

“O desenho deve ser um mergulho nas coisas”

“cadernos de campo - diários de viagem (...) ‘Uso-os para observar melhor’.”

Revista Icon Julho 2001 (Antecedentes da formação do Grupo do Risco)

“21 cientistas e artistas, quase todos norte-americanos, que só pensam em peixes, passaram 15 dias a fotografá-los filmá-los e a fazer esboços de campo”

“Pedro Salgado (...) revela algumas páginas de um precioso sketchbook.”



Expedição Amazónia 2010

A “Expedição Amazónia 2010” irá realizar-se entre 26 de Dezembro de 2009 e 10 de Janeiro de 2010. 
Inicia-se em Manaus a bordo da embarcação Vitória Amazónica (capitão Moacir Fortes), 
seguindo um percurso no Rio Negro e no Rio Unini, que inclui um acampamento nas margens do Unini, 
e o acesso por canoas a locais de interesse. 

Expedição Amazónia 2010
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Expedição Amazónia 2010

4. Projecto Multimédia 
Tomando por base os elementos recolhidos (texto, imagem e som), o projecto Amazónia 2010 será apresentado em suporte digital 

(vídeo) com animação 2D e 3D e banda sonora de João Lucas.

Pretende-se que esta apresentação multimédia detenha uma forte vertente educacional e que constitua o meio privilegiado para 

chegar ao grande público em geral e ao universo escolar em particular.

5. Projecto Fluxo de Imagens – Steve Stoer
Paralelamente à sua participação no Grupo do Risco, o fotógrafo Steve Stoer propõe-se desenvolver um projecto de fotografia 

documental sobre a expedição, centrada na relação Homem-Natureza. As imagens serão captadas em grande resolução com uma 

câmara de médio formato. O resultado será uma exposição e um livro autónomos. A exposição, itinerante em Portugal e no Brasil, 

será composta por cerca de 30 ampliações em painéis de grandes dimensões (1m x 0.8m). O livro consistirá numa compilação mais 

vasta de fotografias e contará com textos de alguns elementos do Grupo do Risco.

18

Expedição Amazónia 2010 - Objectivos

1. Diário de Bordo Online 
Será criado um website em forma de blog para divulgação do projecto. Este site entrará em funcionamento antes da expedição 

e, no decorrer da mesma, funcionará como diário de bordo visual, sendo actualizado diariamente com uma selecção de desenhos 

e fotografias. Posteriormente, disponibilizará informações sobre a exposição e o lançamento do livro. Será ainda a plataforma 

online para o projecto multimédia.  

2. Livro 
O livro da expedição será uma compilação de imagens feita a partir dos desenhos dos diversos cadernos de campo e das abordagens 

fotográficas. O texto será da autoria do historiador Miguel Figueira de Faria, tendo por referência a expedição ao Pará de Alexandre 

Rodrigues Ferreira (1783-1792). 

Pretende-se que seja editado tanto em Portugal como no Brasil. 

3. Exposição  
A exposição será composta por:

- cerca de 20 cadernos de campo realizados no terreno pelos ilustradores;

- reproduções de uma selecção de desenhos;

- selecção de fotografias realizadas pelos três fotógrafos;

- projecto multimédia (ver 4). 

Esta exposição será itinerante no território luso-brasileiro e comportará a edição de um catálogo e de artigos de merchandising.
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Equipa

Equipa da Expedição Amazónia 2010

Sandra Tapadas

Escultora
Professora

Pedro Mendes

Ilustrador 

Marcos Oliveira

Ilustrador científico

Pedro Fernandes

Ilustrador científico
Geólogo
Professor

Steve Stoer

Fotógrafo

Luís Quinta

Jornalista
Fotógrafo

F. Vilhena de Mendonça

Médico 
Ilustrador científico

Teresa Egídio

Médica 

Miguel F. Faria

Investigador
Professor

Vitor Casimiro

Arquitecto
Ilustrador

Henrique Queiroga

Biólogo 
Professor e Investigador
Fotógrafo

Filipe Martinho

Médico veterinário
Ilustrador científico
Professor
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João Lucas

Músico
Compositor
Ilustrador

Nádia Torres

Pintora
Ourives
Professora

Pedro Salgado

Biólogo
Ilustrador científico
Professor

Marco Correia

Ilustrador científico
Designer
Professor

Sara Simões

Designer
Ilustradora

Susana Lemos

Pintora
Professora

Dilar Pereira

Artista plástica
Professora

Catarina França

Designer
Ilustradora 

Filipe Franco

Ilustrador científico
Designer
Professor

Mário Bismarck

Pintor
Professor
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Equipa22

Pós-graduação em Ilustração Científica, University of California, Santa Cruz, EUA, 2008.
É formado em Design Gráfico pelo IADE (Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing) em Lisboa. 
Após várias experiências profissionais em diferentes áreas de expressão visual, decidiu dirigir o seu potencial 
criativo para a interacção entre Arte e Ciência. 
Completou dois anos de estudos em Ilustração Científica no Instituto de Artes e Ofícios de Lisboa e um 
Curso de Ilustração Botânica no Kew School of Botanical Illustration em Londres.
Actualmente estuda as possibilidades de aplicação do desenho e escultura à identificação humana na 
Antropologia Forense.
Docente do Mestrado de Ilustração Científica do ISEC/UE.

www.filipefranco.com

http://scientificillustration.wordpress.com

Filipe Franco Sintra 1968

Licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1984. 
Mestrado em Science Comunication (Illustration), University of California, Santa Cruz, USA, bolseiro 
Fulbright, 1989. 
Ilustrador científico.
Professor do Mestrado de Desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e do Mestrado 
de Ilustração da Escola Superior Artística do Porto. Coordenador e professor do Mestrado de Ilustração 
Científica do Instituto Superior de Educação e Ciência / Universidade de Évora.
É membro da GNSI (Guild of Natural Science Illustrators) desde 1988. Com ilustrações premiadas 
internacionalmente, o seu trabalho surge em diversas publicações de carácter científico ou divulgação. 
Conta com 20 anos de experiência de ensino da Ilustração Científica, sendo responsável pela formação de 
uma nova geração de ilustradores científicos em Portugal. 
Freelancer. 
Fundador e coordenador do Grupo do Risco.

Pedro Salgado Lisboa 1960
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Equipa

Licenciatura em Design Industrial, IADE, 2002.
Formação em Ilustração Científica com Pedro Salgado. Participa nas expedições de desenho de campo 
organizadas pelo mesmo ilustrador, desde 2007. 
É autora do livro de edição artesanal “Uma mão cheia de amoras”, que ilustrou em 2007.
Trabalhou como designer e ilustradora em áreas diversas como o projecto de mobiliário e stands para 
feiras, a concepção de personagens, ambientes e storyboards para animação 3D, a ilustração e a criação 
de interfaces gráficos para software educativo. 
Actualmente é Designer de Interiores na YDreams.

www.sarasimoes.pt.vu

www.velhadaldeia.blogspot.com

Sara Simões Lisboa 1980
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Licenciado em Design de Comunicação, FBAUL, 1998.
Designer de comunicação e ilustrador – Freelancer.
Workshop de Ilustração Científica, APB, 1996. 
Ilustrador residente do Atelier de P. Salgado, 1997/1998. 
É membro da GNSI (Guild of Natural Science Illustrators) desde 1997. 
Tem participado em exposições em Portugal e nos EUA, com alguns trabalhos premiados. 
Tem ilustrações publicadas no Oceanário de Lisboa, no Parque Natural de Sintra-Cascais, na “National 
Geographic - Portugal”, na “Fauna Ibérica” (Museu Nacional de Ciências Naturais – Madrid) e em várias 
publicações do ICNB, entre as quais o “Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal”. 
Designer no Departamento de Desenvolvimento de Produto da SPAL (2004/07). 
Docente do Mestrado de Ilustração Científica do ISEC/UE.
 
www.mc-nunes.blogspot.com

Marco Correia Marinha Grande 1973
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Equipa

Mestre em Desenho, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2006.
Assistente, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Escultora, desenvolveu actividade profissional como modeladora (escultura e áreas afins) entre 1992 e 
2004. Actualmente é professora de Escultura e de Modelos de Escultura.
Tem investigado na área do Desenho de História Natural, particularmente na análise comparada de desenhos 
de animais produzidos nas viagens ao Brasil de Frei Cristóvão de Lisboa (séc. XVII) e do Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira (séc. XVIII).
Participa nas expedições de desenho coordenadas por Pedro Salgado desde 2007.

Sandra Tapadas Santarém 1972
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Inicia os estudos musicais aos 8 anos, diplomando-se com alta classificação no curso superior de piano do 
Conservatório Nacional. Estudou Jazz no Hot Club de Lisboa e composição na Escola Superior de Música de 
Lisboa.
A sua eclética actividade reparte-se entre a composição para artes performativas, a música popular (como 
arranjador e director musical) e a música improvisada (como pianista).
Paralelamente desenvolve a actividade de ilustrador. Assinou várias capas de discos, ilustrações para 
livros infantis e cartazes de espectáculos. Foi colaborador regular das revistas “Pais e Filhos” e “Notícias 
Magazine”.

João Lucas Lisboa 1964
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Equipa28

Arquitecto ESBAL, 1978.
Em 1966 inicia-se nas Artes Gráficas e Ilustração na Litografia Júlio de Amorim e Filhos. 
Entre 1968 e 1973 colabora com diversos gabinetes de arquitectura na elaboração de peças gráficas para 
apresentação de projectos. 
Ingressa no Curso de Artes Plásticas da ESBAL em 1972, de onde transita em 1973 para o Curso de 
Arquitectura da mesma escola, que conclui em 1978. 
Entre 1974 e 1981, integra os quadros técnicos do GEP da DGTT. 
Em 1979/80 frequenta o último ano do curso de Arquitectura do DA-EPF de Lausanne. 
A partir de 1981 integra várias equipas de projecto. 
Professor do Curso de Desenho do IAO da Universidade Autónoma de Lisboa. 
Professor do ISTP. 
Frequenta o Mestrado em Desenho da FBAUL. 
Tem participado em diversas exposições colectivas de pintura e desenho.

Vitor Casimiro Amadora 1953

Pos-graduação em Ilustração Científica, University of California - Santa Cruz, EUA, 2007.
Ilustrador freelancer.
Licenciado em Geologia pela Universidade de Lisboa (2003). Durante a licenciatura frequenta dois cursos 
de ilustração científica ministrados por Pedro Salgado (1998 e 1999).
Especialização em Ilustração Ornitológica no Cornell Lab of Ornithology, para o qual produz posters e 
ilustrações.
Participa no livro Diários de Viagem de Eduardo Salavisa, bem como em diversas exposições e workshops 
sobre Diários Gráficos.
Ilustra, entre outros, para as editoras Storey Publishing (2009) e Editions Fleurus (2004-2005).
Colaborador regular e sócio da SPEA, tendo produzido diversas ilustrações para a publicação “Pardela”.
Docente do Mestrado de Ilustração Científica do ISEC/UE.

Pedro Fernandes Lisboa 1978
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Equipa

Licenciado em História, variante de História da Arte; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
1992.
Ilustrador desde 1994, tendo-se especializado em Ilustração Científica Biológica. 
Ilustrador residente do Atelier de P. Salgado, 1997-1998.
Tem ilustrado sobretudo a fauna e a flora ibéricas para institutos públicos, municípios, empresas e ONGs da 
área do ambiente, destacando-se a sua actividade como ilustrador principal para o ICNB, durante a última 
década. 
Utiliza apenas as técnicas tradicionais da ilustração, com preferência pela aguarela.
Freelancer.

http://marcosoliveira.50webs.com/

Marcos Oliveira Lisboa 1967
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1993/98 Curso de Desenho e Ilustração no ARCO (Centro de Arte e Comunicação Visual).
1997 Curso de pintura na SNBAL (Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa).
1998/2006 Professor de pintura na Junta de Freguesia de São João de Deus.
2000 Curso de Cinema de Animação do Citen (Fundação Caloust Gulbenkien).
2000/01 Pós-graduação em Banda Desenhada e Ilustração no IADE (Instituto de Artes Visuais Design e 
Marketing).
2002/03 Curso de Ilustração Científica no IAO (Instituto de Artes e Ofícios, Universidade Autónoma de 
Lisboa.
Desde 2006 Ilustrador da ZEMIDEIAS (ilustração e storyboards).

Pedro Mendes Lisboa 1973
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Equipa

Mestre em Desenho, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2007.
Equiparada a Assistente do 1º Triénio, Escola Superior de Educação de Coimbra.
Em 1997 completa a Licenciatura em Artes Plásticas – Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa. Desde 1994 que lecciona em diversas escolas privadas e estatais, encontrando-se, desde 2005, 
a leccionar na Escola Superior de Educação de Coimbra. Coordenou ateliers e workshops artísticos na 
Associação Peuple et Culture, em Clermont-Ferrand (França). Tem participado em diversas exposições 
colectivas e individuais em Portugal, Cabo Verde, Espanha. Possui trabalhos publicados no campo da 
ilustração. Encontra-se representada em Portugal, França, Holanda e Colecções Particulares.

www.susanalemos.com

Susana Lemos Loureço Marques 1973
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Licenciado em Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa, 2002.
Médico Veterinário.
Desde 1998 que participa em diversos projectos nas áreas da clínica e conservação de fauna silvestre. 
A sua actividade profissional tem estado ligada sobretudo à medicina e cirurgia de espécies exóticas e 
silvestres e desde 2006 que é sócio de uma empresa de consultoria e gestão ambiental. Em 2006 ingressou 
no mestrado em Doenças Infecciosas Emergentes da Faculdade de Medicina de Lisboa e desde 2007 que é 
professor convidado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona.
Foi em 2005 que teve o primeiro contacto com a ilustração científica, num workshop na FBAUL, continuando 
até hoje a sua formação nesta área, onde os seus principais interesses são o desenho de campo, a ornitologia 
e a reconstituição de fauna extinta.

Filipe Martinho Lisboa 1978
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Equipa

Licenciada em Design de Comunicação, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 1997. 
A concluir o Mestrado em Desenho na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.  
Designer de Comunicação no Centro Editorial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
Trabalhou em ilustração para publicidade e editorial, em diversas revistas, como “Volta ao Mundo” e 
“National Geographic”, onde integrou diversos projectos editoriais do grupo Diário de Notícias, como 
coordenadora de ilustração. 
Foi bolseira da Fundação Oriente em 2003 na área de Artes Plásticas. 
Frequentou diversos cursos de Ilustração Científica.   
A realização de um curso de Ilustração de Livros para Crianças em Londres, deu início a um novo percurso, 
tendo já publicado diversos livros para a infância.  

http://historiasalapis.blogspot.com

Catarina França Lisboa 1973
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Mestre em Teorias da Arte, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2006.
Artista Plástica e Professora de Educação Visual e Tecnológica.
Actualmente frequenta o Mestrado em Desenho na FBAUL.
Curso de Desenho, SNBA (1995/2000).
Licenciatura em Educação Visual e Tecnológica, ESELX (1997/2001).
Curso “Temas de Estética e Teorias da Arte Contemporânea”, SNBA (2002/2003).
Curso de História da Arte “Da Pré-História ao Maneirismo”, Ar.Co. (2003).
Curso de Verão “Retrato” FBAUL (2003).
2º Workshop de Ilustração Científica Desenho de História Natural, FBAUL (2005).
Curso Avançado de Ilustração Científica no Instituto de Artes e Ofícios, UAL (2007).
Expõe desde 1990. 

http://dailycollageproject.blogspot.com/

Dilar Pereira Mértola 1973
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Equipa36

Mestre em Desenho - Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2005.
Professora Titular na Escola EB 2,3 E/S de S. Sebastião de Mértola.
Pintora, ilustradora e ourives.
Participa nas expedições do Grupo do Risco desde 2008.
Expõe regularmente, quer individual, quer colectivamente. 
Exposição permanente de ourivesaria na oficina em Mértola. 

Nádia Torres Rabat 1962

Agregação em Desenho, ESBAP, 1993.
Professor Associado de Desenho da FBAUP.
Coordenador do Grupo de Desenho e Geometria da FBAUP. 
Director do curso de Mestrado em Prática e Teoria do Desenho e do Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão.
Membro do Conselho Científico da FBAUP. 
Tem participado em diversas conferências, seminários e mesas-redondas relacionadas com o Desenho.
É co-editor da revista PSIAX dedicada ao estudo do desenho e da imagem.
Desde 1979 que expõe regularmente, quer individual quer colectivamente.

Mário Bismarck  Porto 1959 
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Equipa

Mergulhou por todo o país, desde as remotas Ilhas Selvagens até à distante Ilha do Corvo. Ao longo dos 
20 anos de carreira publicou mais de um milhar de artigos, reportagens e trabalhos fotográficos na 
imprensa nacional. No estrangeiro, publicou várias dezenas de trabalhos. Colabora com diversos Museus e 
Universidades, com destaque para o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores e 
o Museu Nacional de História Natural. 
É autor de três livros de fotografia submarina: “Instantes de Luz no Oceano” - Maio 1998, “Além do Azul” 
- Dezembro 2001 e “Açores, Memórias do Azul” - Março 2006. Fundou e dirigiu a revista Mundo Submerso 
desde 1996 até Novembro de 2007.
Recebeu o primeiro prémio na categoria de Reportagem Submarina no Festival Mundial de Imagem 
Submarina, em Antibes (França) em 1993.
Em Novembro de 2004 foi homenageado pelo Governo Português pelo seu trabalho na área da fotografia 
subaquática, sendo designado um dos “Novos Heróis do Mar”.
Em Abril de 2009 foi convidado a integrar a equipa do Wild Wonders of Europe – maior projecto fotográfico 
sobre o património Natural da Europa.

www.luisquinta.net

Luís Quinta Lisboa 1965
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Médico especialista em Otorrinolaringologia.
Médico Naval até 1994, Chefe de Serviços de Saúde em diversas unidades da Armada Portuguesa. 
Ilustrador científico, cartoonista, caricaturista, criativo.
Director do Círculo Médico, empresa premiada em ilustração e animação científica multimédia, criatividade 
e design. Autor e co-autor (ilustração, edição, revisão científica de conteúdos) de livros, revistas e outras 
publicações, predominantemente na área médica.
Formador em Comunicação em Ciência, Medical Coaching e Medical Training.
Consultor médico em Marketing Médico e Farmacêutico.

www.circulomedico.com

Fernando Vilhena de Mendonça Lisboa 1959
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Professional Photography Practice, London College of Printing, Londres, finalizado em 1995 com 
distinção. 
Fotógrafo representado pela agência de imagem VIA-Visuals.
As suas fotografias encontram-se publicadas em revistas e jornais como o El País, Expresso, Alice, Elle, GQ, 
Vogue, Vega, DNA, Icon, 20 Anos, Número, Ler, Público, Diário de Notícias, Dance Clube, Protótipo, UP.
Desenvolveu colaborações com agências de publicidade e editoras como a Ogilvy, Euro RSCG, Maccan, 
Thompson, DDB, Bates-Redcell, Abrinício, Farol, EMI-Valentim de Carvalho, Som livre, Movieplay, HM 
produções.

www.stevestoer.com

www.via-visuals.com

Steve Stoer Londres 1971
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Doutorado em Biologia, Universidade de Aveiro, 1996.
Professor Auxiliar com Agregação, Universidade de Aveiro.
Professor de Ecologia Marinha e Estuarina e de Oceanografia Biológica. 
Os principais interesses de investigação incidem sobre a ecologia das larvas de invertebrados e sobre os 
factores que regulam as variações de abundância das populações marinhas. 
Como extensão da sua actividade científica desenvolve vários projectos de conservação ambiental. 
Orientador de uma vintena de estudantes de mestrado e de doutoramento e de investigadores pós- 
-doutorados, e autor de cerca de quarenta artigos científicos publicados em revistas internacionais. 
Membro do Conselho do Ambiente da Ordem dos Biólogos, do Conselho Estratégico da Reserva Natural das 
Berlengas e do Conselho Estratégico da Administração da Região Hidrológica do Centro.

Henrique Queiroga Lisboa 1958
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Médica Anestesiologista.
Assistente Graduada do Hospital Fernando Fonseca.
Competência em Emergência Médica. 
Curso de Medicina Aeronáutica do Hospital da Força Aérea. Experiência de Emergência Médica em 
helicópteros do INEM.
Responsável pela formação do Serviço de Anestesiologia e assessora da Direcção do Internato Médico do 
Hospital Fernando Fonseca.
Colaboradora da Fundação Europeia do Ensino da Anestesiologia.
Monitora de Cursos de Formação de Suporte Básico e Avançado de Vida.
Autora de trabalhos científicos. Consultora Médica e editorial para publicações científicas e pedagógicas 
do Círculo Médico.

Maria Teresa Egídio de Sousa Lisboa 1964
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Doutorado em História da Arte, Universidade do Porto, 2005.
Presidente do Instituto de Investigação Pluridisciplinar, e Professor Associado do Departamento 
de História, Artes e Património da Universidade Autónoma de Lisboa.
Membro da Academia Nacional de Belas Artes, Sociedade de Geografia, Associação Portuguesa de 
Historiadores da Arte, e Associação Nacional de Defesa dos Sítios e Jardins Históricos. Membro 
do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior.
Tem obras publicadas nas áreas de História da Arte, Urbanismo, Património, Estudos Olisiponenses, 
História do Livro e História do Brasil Colonial.

Miguel Figueira de Faria Lisboa 1957
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