
Cursos de Formação Artística 

Em Lisboa:

Estão a decorrer, desde 1 de Julho 
e até 23 de Setembro, as inscrições 
para os cursos de formação artística, 
época de 2022-2023. 

As aulas têm duração de 2 horas, 
em horário laboral ou pós-laboral, e 
têm lugar de Outubro a Junho, nas 
instalações do Grupo Desportivo na 
Rua do Almirante Barroso, 32-6.º an-
dar (à Estefânia). Os interessados 

poderão consultar 
o regulamento no 
nosso site 

e inscrever-se através 
da sua área pessoal, 
ou preenchendo a fi-
cha editável disponível 
ou presencialmente na 
Secretaria do Grupo 
na Rua do Almirante 
Barroso. 

As condições para sócios do Grupo 

Desportivo podem ser 
consultadas na nossa 
página.

Esperamos por si.

No Porto – Escola Utopia

Desconhecemos se já nascemos 
assim, ou se nos tornamos artistas. 
Cremos, em qualquer dos casos, em 
que o treino nos torna mais capazes 
de nos expressarmos através da arte 
e de passarmos a ver o mundo ainda 
mais colorido. É com este propósito 
que existe a Escola Utopia!

O Grupo Desportivo tem um pro-
tocolo com esta escola, que oferece 
melhores condições aos nossos as-
sociados.

Pintura

– Aguarela: da paleta de cores à ex-
pressão autoral
– Acrílico: da iniciação à expressão 
autoral
– Pintura: processos e consequên-
cias
– Atelier de pintura
– Tutoriais de pintura: em torno de 
um projecto artístico

Desenho

–  Desenho como itinerário para pin-
tura (curso intensivo)

Desenho e Pintura

–  Figura Humana: do Desenho para 
a Pintura (com modelo ao vivo)

Utópicos em Crescimento

–  6-11 anos: Oficinas quinzenais – 3 
passos para uma exposição

–  12-15 anos: Oficinas quinzenais – 
Desenho de palco: entre o dese-
nho, a ilusão e o teatro

Teoria da Arte

–  Compreender a arte contemporâ-
nea sem dores de cabeça

Viagens quase utópicas

–  À descoberta de Florença

Os detalhes e os horários dos cur-
sos mencionados podem ser consul-
tados no anexo: Programa Formativo 
2022/2023.

Contacto: Mónica Cardoso; telemó-
vel 916262009, utopia.arte.ideias@
gmail.com

As condições para os sócios do 
Grupo Desportivo são as seguintes:

1 – A inscrição deve ser combinada 
previamente entre o aluno (sócio do 
Grupo Desportivo) e a escola.

2 – A taxa de inscrição de 25,00 
euros nos cursos anuais é suportada 
pelo Grupo Desportivo, desde que 
o sócio se mantenha durante todo 
o ano lectivo (11 meses). A falta de 
cumprimento da fidelização acarreta 
o débito em conta.

3 – Os sócios beneficiam de um 
desconto de 20% nos serviços pres-
tados pela Utopia.

4 – O sócio tem sempre de se ins-
crever através do Grupo Desportivo.
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CURSOS DIAS HORÁRIO MENSALIDADE LOCAL

Valor Sócios

Pintura
Prof. Maria Júdice 

Crimer

3.ª feira
15h às 17h

30,00 25,00 
Rua Almirante 

Barroso, 32-6.º,  
em Lisboa

17h às 19h

5.ª feira
15h às 17h

17h às 19h

Pintura a Óleo
Prof. Jorge Veigas 2.ª feira

14.30h às 16.30h

30,00 25,00
Rua Almirante 

Barroso, 32-6.º,  
em Lisboa17h às 19h


