
A Qual Albatroz é uma 

casa de fazedores de 

livros, riscadores de papel 

e contadores de histórias, 

onde as ideias rodopiam 

livres e a criatividade tem 

pernas para voar.

Da ideia ao l ivro

M
O João Mascarenhas, conceituado autor de banda 

desenhada e criador do Menino Triste, e o seu 

editor Marc Parchow vão fazer um livro de banda 

desenhada desde a ideia até ao objecto final, incluindo o 

lançamento do livro e muito humor.

Com a ajuda do público, a dupla vai esboçar e desenvolver 

uma ideia e, enquanto o João desenha o livro ao vivo, o Marc 

explica todos os passos do processo editorial. Manda-se 

imprimir o livro na gráfica local (basta uma máquina de 

fotocópias) e marca-se a apresentação do livro para o final 

da sessão. Cada participante vai receber um exemplar desta 

edição única e um autógrafo.

Oficina 

com Marc Parchow e João Mascarenhas

As sessões são facturadas em dinheiro ou em vendas de livros do João 
Mascarenhas.

Por sessão: 240€ ou um mínimo de 34 livros vendidos
(O preço não inclui IVA)
Preço por livro: 10€

Em actividades fora de Lisboa, o requerente deve assegurar os custos de
deslocação e uma refeição. É possível fazer ajustes ao programa, de
acordo com as necessidades e possibilidades do requerente.

Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

Saiba mais

Famílias

3 horas

Acesso a uma máquina de 

fotocópias, para reproduzir o 

trabalho final, que será oferecido 

aos participantes. Um 

representante do espaço da 

apresentação.

Material 
necessário

Entre 10 e 40 pessoas

Quem

Quantos

Tempo

Sobre a actividade:

qualalbatroz.pt/daideiaaolivro/

Qual Albatroz, lda

NIF: 508 270 367

Rua Cesário Verde 7, CV DT

2780-218 Oeiras

qualalbatroz.pt

ninho@qualalbatroz.pt

(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)

Condições
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Construção de narrativa, Livro, 

Banda desenhada, Criatividade

Palavras-chave


