
 
Cultura  

 

Agenda do mês de Outubro 
Centro de Exposições de Odivelas  

O Centro de Exposições de Odivelas continua, no mês de outubro, a ser o palco 
privilegiado no Concelho de Odivelas para a realização de oficinas e ateliês, além das 
exposições patentes. 

Para este mês, a Câmara Municipal de Odivelas preparou a seguinte programação: 

 
 
OFICINA CLOWN 
10 sessões, às terças-feiras 
Dias 1, 8, 15, 22 e 29 de outubro;12, 19 e 26 de 
novembro; 
3 e 10 de dezembro. 
Horário: 19h00 às 22h00 
Informações e inscrições: rir@oficinaclown.pt 
 
 

A Oficina Clown é um processo profundo e poderoso de autoconhecimento que te 
ajudará a conhecer melhor a criança espontânea, curiosa e genuína (que tu ainda és) 
usando a técnica do palhaço. Não se trata de uma formação artística. 

 

CURSO DE ILUSTRAÇÃO – Iniciação 
Formador: Atelier Triutopia 
Dias: 3 a 24 de outubro (todas as 5ªs feiras) 
Horário: 18h30 às 21h00 
Idade: a partir dos 14 anos 

Material necessário: Blocos A3 papel cavalinho, 
tesoura, cola batom e marcador preto. 

A ilustração é a criação de imagens a partir de referentes literários ou outros que se 
destinam a ser publicados. Neste curso, após uma pequena viagem pela história visual 
da ilustração, serão propostos diferentes exercícios de forma a reforçar a capacidade 
de interpretar e adequar o desenho a esta linguagem. Nos exercícios desenvolvidos 
haverá a oportunidade para conhecer novas técnicas que passam pela mancha, a 
linha, etc. 



Informações e inscrições: 
Centro de Exposições de Odivelas 
Rua Fernão Lopes – Junto ao Jardim da Música 
Telefone: 219 320 800 
e-mail: cultura@cm-odivelas.pt I www.cm-odivelas.pt 
 

 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARIA AMARAL 
 
Exposição intitulada “52 em Retrospetiva”. 
Com esta iniciativa comemoram-se 25 anos de 
exposições individuais de Maria Amaral, 
apresentando-nos uma seleção de trabalhos de um 
quarto de século preenchido com uma evidente 
dedicação à pintura. 
Patente até 3 de novembro. 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSIÇÃO “PORTUGAL SELVAGEM”  
 
Pinturas em aguarela de Marcos Oliveira. 
Patente até 10 de novembro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odivelas, 26 de setembro de 2019 

 

Para mais informações: 

 


