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Pintura – Introdução (Óleo) 
  

Apresentação 

 

Este curso marca o início da descoberta das técnicas principais da Pintura a Óleo, 
que serão exploradas a partir de exercícios de observação: o pré-pintado, a mistura 
de cores, a pintura directa e por camadas. 
 
Serão abordados os princípios básicos da representação do espaço e da 
profundidade, bem como as primeiras noções da teoria e prática da Cor. 
 
Vamos perceber, na prática, por que motivo a Pintura a Óleo continua a ser um 
meio de expressão profundamente actual e cheio de vitalidade, no contexto das 
artes visuais. 
 
 
Datas 
18, 20, 25, 27 Jul 
 

Horário 
Seg. e Qua., 10:15-13:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
11h 
 
Formador 
Martinho Costa 
 
Destinatários 
Todas as pessoas interessadas, com ou sem experiência prévia em Pintura. 
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Objectivo Geral 
Conhecer o potencial expressivo da técnica da Pintura a Óleo e familiarizar-se com 
os seus principais materiais e ferramentas. 
 
Objectivos Específicos 
- Identificar os materiais e características específicas da técnica do Óleo; 
- Aplicar as técnicas básicas da Pintura a Óleo, reconhecendo as suas 
características, médiuns e potencialidades; 
- Praticar os princípios básicos da mistura de cores, aplicação da tinta, 
representação pictórica de espaço, forma, profundidade e cor, a partir da 
observação. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Introdução às Técnicas da Pintura a Óleo e Claro-Escuro 
Características das tintas e dos suportes para a Pintura a Óleo. Pinceladas e tipos 
de pinceladas. O claro-escuro. Iniciar a pintura a partir da observação: desenho 
esquemático e pré-pintado tonal. 
 
Módulo 2 – Introdução à Cor e Finalização 
Cores primárias e complementares. A mistura de cores. Continuar e finalizar a 
pintura, aplicando as cores observadas. 
 
Materiais 
Tintas de óleo, pincéis, solventes e tela. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
As sessões serão maioritariamente práticas e acompanhadas por demonstrações 
dos exercícios. 
 
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. 
 


