
CULTURA  Curso de Introdução à Arte 
Época 2017/2018 

Horário 

Custos 

Curso de Introdução à Arte 
Época 2017/2018 FICHA DE INSCRIÇÃO 

Início: setembro de 2017 
Fim: julho de 2018 
 
Inscrições abertas para a frequência das aulas do Curso de Introdução à Arte, nas instalações do 
Clube Millennium bcp, em Lisboa e no Tagus Park. 
 
As aulas são ministradas pelo Mestre Alexandre Paulo Caetano. 
 
As aulas de Arte do Clube correm num ambiente de agradável convívio e aprendizagem, sendo 
adequadas quer a principiantes, quer a pessoas com experiência. 
 
Além das introduções Clássicas ao Desenho e à Pintura, por exemplo, Retrato, Paisagem, Anatomia, 
Perspetiva e Composição, entre outros, com diferentes materiais (Pastel Seco, Pastel de Óleo, 
Acrílico, Grafite, Lápis de Cor, Caneta, Aguarela, Óleo sobre Tela, Colagem, etc.), há todo um 
conjunto de técnicas introduzidas, que abrangem áreas inovadoras e informações sobre novos 
materiais introduzidos no mercado, ou mesmo métodos de séculos muito anteriores. 
 
Venham criar um pouco connosco! 
 
 
Local das aulas: 
Lisboa - Calçada Palma de Baixo (Edifício Palma), 6-A; 
Tagus Park - Edifício 9, Piso menos 1 – Poente. 
 
 
 
 
 
                 Palma de Baixo                  Tagus Park 
Horário A - 4ªs feiras, das 15h00 às 18h00; Horário A - 3ªs feiras, das 12h30 às 14h00; 
Horário B -  4ªs feiras, das 18h30 às 20h30.  Horário  B - 5ªs feiras, das 12h30 às 14h00. 
 
 
 
 
 
 
                 Palma de Baixo                   Tagus Park 
Horário A - € 28,00/mês;  Horários A e B - € 19,00/mês. 
Horário B -  € 21,00/mês. 
 
Débito mensal até julho de 2018. Não são permitidas desistências. 
 
 
 
 
Inscriçoes limitadas. 

 
Os alunos da época anterior, embora com prioridade, terão de proceder à renovação da inscrição de 
modo a que a mesma seja considerada. 
 
Para a primeira aula, será necessário levar um bloco A3, de papel de desenho (tipo cavalinho), lápis 
de grafite n.º 2B, borracha e afia. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 
Aceda aqui ao Vídeo Promocional desta atividade. 

Programa 

Diversos 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034601
http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=Root_clube_Galeria&f=A000000000034914

