
 
 

 

 

Aguarela – Paisagem 
 

Apresentação 

 

Transparência, cores luminosas, subtileza e diversidade técnica são as principais 
características da Pintura a Aguarela. 
 
Este curso tem como principal foco a introdução à Paisagem, explorando as 
inúmeras possibilidades técnicas deste meio de expressão. 
 
Através de exercícios de experimentação e representação, cada participante irá 
explorar pinceladas, cores e texturas e desenvolver a observação e a capacidade de 
representação de paisagens, recorrendo a imagens fotográficas e à observação 
directa, no jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
 
Datas 
13, 15, 20, 22 Set 
 

Horário 
Ter. e Qui., 10:15-13:00 
 

Modalidade 
Presencial 
 
Locais 
- Instalações do Nextart 
- Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. 
 

Horas de Formação 
11h 
 
Formador 
Filipe Matos 
 



 
 

 
Destinatários 
Todas as pessoas interessadas, com ou sem experiência de Pintura. 
 
Objectivo Geral 
Aprender as características e as técnicas básicas da Pintura a Aguarela, 
desenvolvendo a observação e a capacidade de representação pictórica de 
paisagens. 
 
Objectivos Específicos 
- Praticar o processo de construção de uma pintura pela sobreposição de camadas 
e mistura de cores; 
- Sugerir pictoricamente a perspectiva atmosférica, para representar os diferentes 
planos numa paisagem e diferentes texturas vegetais; 
- Realizar pinturas a partir de imagens fotográficas. 
 
Programa 
 
Módulo 1 - Introdução à Técnica da Aguarela 
Breve introdução. Conhecer o material de aguarela. Técnicas básicas. Mistura de 
cores. 
 
Módulo 2 - Representação de Paisagens 
Exercícios de representação a partir de imagens fotográficas e da realidade 
observada, tendo como temática a Paisagem. Traduzir paisagens em pintura. 
Captar e representar ambientes / atmosferas. 
 
Materiais 
Tintas de aguarela, papel de aguarela, pincéis, lápis de grafite. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
As sessões consistem na realização de exercícios práticos que serão acompanhados 
por demonstrações ao vivo. Ao longo das sessões, cada participante recebe 
acompanhamento personalizado e em grupo. 
 
Medidas de Higiene e Segurança 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 


