
 
 

 

 

Pintura de Paisagem no Museu 
(na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves) 
 

 
Apresentação 

 

Este é um curso de introdução a um dos géneros principais da Pintura ocidental: a 
Paisagem. 
 
Após a visita à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, cada participante terá a 
oportunidade de descobrir, selecionar e estudar uma pintura de paisagem da 
colecção de pintura naturalista da casa.  
 
Posteriormente, será feita uma reinterpretação da pintura escolhida, explorando a 
gramática da pintura de paisagem, nomeadamente noções básicas de perspectiva e 
a utilização rica dos valores cromáticos - duas coordenadas plásticas importantes 
para a tradução criativa do espaço na Pintura. 
 
 
Datas 
5, 7, 12, 14 Jul 
 

Horário 
Ter. e Qui., 15:00-17:45 
 

Modalidade 
Presencial 
 
Local 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves (Avenida 5 de Outubro 6-8, Lisboa) 
 

Horas de Formação 
11h 



 
 

 
 
Formador 
Martinho Costa 
 
Destinatários 
Pessoas interessadas em aprender ou aprofundar os princípios básicos da Pintura 
a Óleo, aplicados ao tema da Paisagem. 
 
Objectivo Geral 
Representar a paisagem em pintura, tirando partido dos recursos técnicos 
específicos, com foco na mistura de cores e aplicação expressiva de pinceladas. 
 
Objectivos Específicos 
- Aproximar o público do acervo de pintura de um museu, reconhecendo as 
características particulares do género da Paisagem; 
- Adquirir capacidades de observação e leitura de uma pintura do passado, 
reconhecendo nela critérios que a tornem actual; 
- Aplicar as principais técnicas da Pintura na representação na paisagem; 
- Identificar princípios da perspectiva e teoria da cor; 
- Realizar uma pintura própria, aplicando os conhecimentos adquiridos. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Visita ao Museu. Os Géneros na Pintura: A Paisagem. 
Visita à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Selecção e estudo de uma pintura de 
paisagem. 
 
Módulo 2 – A Perspectiva e a Cor 
Interpretação dos elementos fundamentais para a representação do espaço: a 
perspectiva e o princípio de aplicação da cor. 
 
Materiais 
Tintas de óleo ou acrílico, pincéis, tela. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
As sessões são centradas na prática individual de cada participante, com o apoio de 
referências teóricas e visionamento de imagens de exemplos, para uma melhor 
contextualização. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


