
Curso de Introdução à Arte - Pintura
Época 2020/2021

Estão abertas as inscrições para a frequência das aulas do Curso de Introdução à Arte, realizadas nas

instalações do Clube Millennium bcp: Lisboa e Tagus Park, num ambiente de agradável convívio e

aprendizagem!

Além das introduções Clássicas ao Desenho e à Pintura, a título de 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., serão introduzidas outras

técnicas, que abrangem áreas inovadoras, assim como informações sobre novos materiais introduzidos no

mercado e até métodos utilizados no passado.

CULTURA Curso de Introdução à Arte

Prof. Mestre Carlos Henriques

De outubro de 2020 a junho de 2021.

Palma de Baixo                                      Tagus Park
Horário A - 3ª feira das 15h às 18h;          Horário C - 4ª feira, das 12:30h às 14h.
Horário B - 5ª feira das 15h às 18h.

Principiantes e alunos já experientes na arte.Público - Alvo

Custos Palma de Baixo (Horários A e B): 28€/mês.
Tagus Park (Horário C): 19€/mês.

Débito mensal até julho de 2021. Não são permitidas desistências.



CULTURA Curso de Introdução à Arte

#Fiquealerta #Estamosjuntos

FICHA DE INSCRIÇÃO

Prof. Mestre Carlos Henriques

A 28 de setembro informaremos os sócios cujas inscrições forem
consideradas.
A abertura das turmas está dependente de um número mínimo de alunos.
Os alunos da época anterior, embora com prioridade, devem proceder à
renovação da inscrição, de modo a que a mesma seja considerada.

Não será validada qualquer inscrição não confirmada pelo Clube
Millennium bcp.

❑ O Clube reserva-se o direito de promover cada classe, apenas se houver um número mínimo de
interessados;

❑ É obrigatório o uso de máscara;
❑ À entrada será medida a temperatura aos alunos, e os mesmos deverão proceder à respetiva

desinfeção de mãos;
❑ Os espaços existentes no Clube comportarão um máximo de 8 alunos por turma;
❑ O Clube não poderá ser responsável por qualquer situação de eventual contágio, nomeadamente no

âmbito do novo Coronavírus, solicitando toda a colaboração e diligência dos sócios, no cumprimento
das regras aqui indicadas, bem como nos meios de comunicação sobre esta situação;

❑ Qualquer ocorrência que mereça a atenção do Clube, deverá ser reportada de imediato, pelos
sócios, para os seguintes contactos:

Telefone: (351) 211 131 020
Email: clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

Lisboa: Calçada Palma de Baixo (Edif. Palma), 6-A, LISBOA.  
Tagus Park: Edifício 9, Piso -1 (poente). 

Local
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https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000040633
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

