Curso de Introdução à Arte
Época 2019/2020

CULTURA
Início: setembro de 2019
Fim: julho de 2020
Programa

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 Carlos Henriques.
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.

Horário

Palma de Baixo
Horário A - 3ª feira, das 15h00 às 18h00;
Horário B - 5ª feira, das 15h00 às 18h00.

Tagus Park
Horário C - 4ª feira, das 12h30 às 14h00.

Custos

Palma de Baixo
Horários A e B - € 28,00/mês.

Tagus Park
Horários C - € 19,00/mês.

Débito mensal até julho de 2020. Não são permitidas desistências.

Diversos

A 27 de agosto informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. A partir dessa data,
contactaremos todos os sócios que se inscreverem.
A abertura das turmas está dependente de um número mínimo de alunos.
Os alunos da época anterior, embora com prioridade, terão de proceder à renovação da inscrição de
modo a que a mesma seja considerada.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Curso de Introdução à Arte
Época 2019/2020

FICHA DE INSCRIÇÃO

