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Sketch Tour Portugal
Uma viagem por Portugal com cadernos, lápis, grafite, tinta da china e aguarelas.
22 urban sketchers de várias nacionalidades foram convidados a visitar Portugal e a partilhar os seus desenhos e o
seu talento, dando a conhecer o país de uma perspetiva diferente. A preto e branco ou a cores, terão à disposição
muitos temas a explorar: as paisagens, a natureza, o património, a gastronomia as pessoas, os recantos e pormenores
que habitualmente passam despercebidos.
Surpreenda-se com estes momentos de arte e inspire-se para a sua próxima viagem a Portugal.
Veja o vídeo sobre o que irá acontecer nos próximos meses e fique atento! Aqui e nas redes sociais, iremos divulgar
os diferentes desafios e os diários gráficos com um novo olhar sobre Portugal.

Sketch Tour Portugal - Fátima
Fátima é um dos santuários mais importantes do culto mariano, acarinhado pelo Vaticano, construído no local onde
Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, em 1917. A celebração do Centenário, em 2017,
é, por isso, uma data especial. Quando se entra no recinto, sente-se um ambiente de silêncio, tranquilidade e de
grande espiritualidade. Entre os vários momentos religiosos ao longo do ano, o dia 13 de maio é a data mais
importante e a Procissão das Velas, na noite do dia 12, uma das cerimónias mais impressionantes.
Esses momentos tão especiais foram captados em desenho por Kasia, da Polónia, Rob Sketcherman, de Hong Kong,
e Eduardo Bajzek, do Brasil, acompanhados pela sketcher portuguesa Fernanda Lamelas. Desenhar entre os
milhares de peregrinos vindos de todo o mundo que circulavam no Santuário foi uma experiência única para os
sketchers, que se deixaram tocar pela energia e por um espírito de união universal.
Descubra Fátima através dos desenhos destes 4 sketchers.

Sketch Tour Portugal – Açores
A Sketch Tour Portugal esteve no Arquipélago dos Açores. Durante o passeio, a açoriana Alexandra Baptista
acompanhou a artista alemã Jenny Adam e juntas desenharam a natureza e o ambiente mágico dos principais locais
das ilhas de São Miguel, Terceira e Pico.
Descubra os Açores nos desenhos da Alexandra Batista e da Jenny Adam.
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Sketch Tour Portugal - Lisboa
A viagem dos Urban Sketchers por Portugal não podia deixar de passar por Lisboa.
A britânica Lis Watkins e anfitrião português José Louro deixaram-se levar pelo ambiente caraterístico dos bairros
históricos e pela modernidade do Parque das Nações. Numa experiência certamente diferente do cenário urbano
habitual aceitaram o desafio de desenhar durante o Festival NOS Alive, em Algés, um dos mais importantes Festivais
de Música realizados em Portugal.
Reveja Lisboa nos desenhos da Lis e do José.

Sketch Tour Portugal - Surf
Durante 6 dias, a Sketch Tour Portugal acompanhou o português João Catarino e a americana Suhita Shirodkar
numa viagem que passou por um dos mais importantes campeonatos internacionais de surf que se realizam em
Portugal, o Rip Curl Pro, e por vários spots ao longo da costa que mostram a variedade de ondas que aqui se
encontram. Muitas praias, ondas diferentes, vilas e aldeias piscatórias foram uma grande inspiração para os dois
Sketchers.
Veja como foi esta viagem de surf, nos desenhos do João e da Suhita.

À descoberta do Porto e Norte
A Sketch Tour foi à descoberta do Norte de Portugal e visitou quatro sítios que são Património da Humanidade: os
centros históricos do Porto e de Guimarães, o Vale do Douro e o Parque Arqueológico de Foz Coa.
Os anfitriões foram dois sketchers de culturas diferentes, Mário Linhares, português, e Benedetta Dossi, italiana.
Encontraram mais coisas em comum entre si do que diferenças e deixaram-se inspirar pelo que “Portugal tem de
melhor: comida, sol, monumentos, paisagem e, claro, pessoas.”
Veja como o Mário Linhares e a Benedetta Dossi se deixaram inspirar pelo porto e Norte

Sketch Tour Portugal - Madeira
Na Madeira, a Sketch Tour dedicou-se a três temas imprescindíveis para quem visita o arquipélago: o património
mundial, a natureza e a gastronomia, o que se reflete nos desenhos dos Urban Sketchers representados pela
dinamarquesa Ea Ejersbo e da portuguesa Ketta Linhares.
Nesta visita, deixe-se guiar pelos desenhos da Ketta Linhares e da Ea Ejersbo

Sketch Tour Portugal – Golfe
Sendo Portugal um destino muito apreciado por golfistas amadores e profissionais de todo o mundo, a Sketch Tour
Portugal levou o sketcher português Luís Frasco a receber Ida Bellarian, uma sketcher sueca e a mostrar a diversidade
de paisagens no país. Passearam por Sintra e Cascais e seguiram rumo ao Algarve, onde acompanharam uma
importante prova de golfe, o Portugal Masters.
Veja o que inspirou Luís Frasco e Ida Bellarian nesta Golf Sketch Tour

Urban Sketchers no Alentejo
Os sketchers Marion Rivolier e João Moreno viajaram pelo Alentejo explorando os principais pontos de interesse em
Évora, Estremoz, Vila Viçosa, Monsaraz e Castelo de Vide. Ficaram impressionados com os contrastes harmoniosos
entre a arquitetura e a natureza e foram surpreendidos pela forma como as aldeias de casas brancas aparecem na
paisagem, com o céu azul, entre os pequenos montes das planícies douradas. Perfeito para ser desenhado, o Alentejo
tornou-se uma experiência inesquecível.
Conheça o Alentejo sob os olhares da Marion e do João

Sketch Tour Portugal - Algarve
Sol e mar, natureza e gastronomia foram a inspiração dos Urban Sketchers, no Algarve. Passaram pelo Parque Natural
da Ria Formosa, pelo centro histórico de Faro, Vilamoura, Loulé, fizeram um pequeno percurso até à Fonte Benémola,
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visitaram as Termas de Monchique e, por fim, passearam pelas praias de Aljezur para desenhar e apreciar os surfistas.
As especialidades gastronómicas completaram a experiência algarvia da melhor maneira.
Sigam esta pequena viagem nos desenhos da Róisín Curé e do Hélio Boto.

Os Urban Sketchers nos Trilhos do Alentejo e do Algarve
A Sketch Tour Portugal convidou dois sketchers apreciadores de passeios a pé, para dar a conhecer os trilhos do
Alentejo e do Algarve. A holandesa Linda Toolsema foi recebida pelo português Pedro Cabral e juntos descobriram as
redes de percursos pedestres da Rota Vicentina e da Via Algarviana.
Veja os desenhos de Linda Toolsema e de Pedro Cabral durante o passeio pelo sul de Portugal

Os Urban Sketchers no Centro de Portugal
Para explorar o Centro de Portugal, a Sketch Tour convidou o português Nelson Paciência para ser anfitrião da
espanhola Inma Serrano. Juntos deixaram-se inspirar pelas paisagens e património desta região e tiveram a
oportunidade de descobrir os pequenos detalhes das cidades e vilas por onde passaram.
O Centro de Portugal nos desenhos da Inma Serrano e do Nelson Paciência
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