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Illustrators / Ilustradores 
 
 
 
Bou, Niurka 
 
Pintora de origem cubana. Conta com mais de 25 exposições entre pessoais e 
colectivas, dentro e fora do seu país natal. Graduada da Escola Nacional de 
Artes Aplicadas, Niurka Bou tem ainda o curso de gravura do Atelier de 
Gravura Carmelo Gonzalez. Faz ilustrações profissionais em diversas 
temáticas, com relevo para as que se relacionam com a infância. Actualmente, 
encontra-se a preparar o seu último projecto de ilustração. 
 
Castro, Guilherme 
 
Arquitecto, Artista Plástico (Porto). 

 
 

Oliveira, Evelina 
 
Evelina Oliveira, artista plástica, nasceu em 
Abrantes em 1961, vive e trabalha no Porto e em 
Lisboa. 
Iniciou o seu percurso artístico como pintora com 
um trabalho de reflexão sobre a condição humana, 
os padrões da natureza e analogia entre as 

diversas formas e estruturas dos seres vivos. 
É a partir de 2003 que começa a dedicar parte do seu trabalho á ilustração 
infantil, tendo mais de 15 livros editados com as suas ilustrações. 
 
 
 
Santos, Fedra  
 
Fedra Santos nasceu em Freamunde, em 1979. Concluiu em 2002 o curso de 
licenciatura em Design de Comunicação da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade do Porto. Em 2003, e em parceria com Abigail Ascenso, criou o 
atelier de design Furtacores, que se dedica ao design gráfico, fotografia e 
publicidade e, em particular, à ilustração. 
Entre os livros que ilustrou encontram-se: O livrinho das lengalengas, de José 
Viale Moutinho; O Rapaz de Bronze, de Sophia de Mello Breyner Andresen; O 
Cavalo das Sete Cores, de Papiniano Carlos; História de Cantarina Cantora, de 
Arsénio Mota; Jabiraco, de Marcus Tafuri e Sapinho e Sapão, de Nicolás 
Guillen. 
Participou na 1ª, 2ª e 3ª Mostra de Ilustradores do Livro para a Infância e 
Juventude da Feira do Livro do Porto (em 2003, 2004 e 2005,  
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respectivamente), para além de já ter exposto nas Feiras do Livro do Funchal, 
Famalicão e Marco de Canaveses. 
Em 2003, a sua curta-metragem de animação “A Macieira” foi seleccionada 
para o festival Ovarvídeo e para a Festa Mundial da Animação, a decorrer na 
Casa da Animação do Porto. 
Em 2007, foi seleccionada para a Mostra de Jovens Criadores 2007, na área 
de Fotografia, com a sua obra “Os Velhos”. 


