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Breve nota biográfica

A presente palestra enquadra-se no âmbito
da exposição “Quando as linhas ganham

Manuel Mouta Faria

Jorge Coutinho

Em paralelo com o desempenho profissional

Nasceu no Porto, em 1971. É desenhador profis-

nal do Litoral de Vila do Conde ” que estará

na administração pública, como médico veteri-

sional, autor de inúmeros trabalhos de ilustra-

patente nas instalações do CMIA de Vila do

nário, MMF desenvolveu alguns estudos na

ção publicados em livros , cartazes e revistas

Conde até dia 29 de Janeiro 2010.

área do comportamento animal, envolvendo

nacionais e internacionais, e tem colaborado

diferentes espécies animais: caranguejos-

com diversas entidades, com destaque para

violinistas (Uca tangeri), libelinhas (género

UTAD, CIBIO, ICNB, Parque Biológico de Gaia,

Calopteryx), tritões (Triturus boscai, T. helveti-

DGF, entre outras. Actualmente está a desenvol-

Esta palestra conta com a presença dos

cus, Cynops pyrrhogaster) e a salamandra-

ver um projecto de ilustração direccionado para

autores do livro “Galvino e Galvão, a Galinha

lusitânica (Chioglossa lusitanica).

a avifauna da área da PPRLVROM.

-de-água e o Galeirão” e irá abordar o pro-

vida - a fauna da Paisagem Protegida Regio-

Assuntos a abordar

cesso criativo que levou à sua elaboração.
Sendo o desenho uma ferramenta descritiva

Tem participado em diversas exposições indivi-

importante, desenvolveu capacidades nesta

duais e colectivas de ilustração e fotografia da

O autor Manuel Mouta Faria e o ilustrador

área, tendo realizado não só publicações autó-

vida selvagem, e as suas ilustrações têm sido

Jorge Coutinho criaram este livro infantil

nomas, como a ilustração de vários outros tex-

premiadas por diversas ocasiões.

dedicado à vida de duas espécies de aves

tos.

aquáticas da Família dos Ralídeos, que conta
histórias da vida destas aves numa obra de

A representação dos animais e do restante
mundo natural, de forma correcta e didáctica,
constituiu sempre um objectivo fundamental.

grande beleza e rigor de conteúdos, repleta
de cores, formas e emoções, estimulando a
compreensão e a imaginação dos leitores.

