
 

CURSO DE POTES E PAINÉIS CERÂMICOS 
  
   

Orientação de Jorge Garcia  
  http://www.ceramicasJG.com/  

  
 OBJETIVOS  
O curso tem como objetivo a criação de potes cerâmicos de pequena e média dimensão (limite é a 
altura do forno) recorrendo ao uso de rolos. 

A criação de projetos individuais a nível de painéis cerâmicos de pequeno e médio formato 
recorrendo à técnica da “lastra”. 

 
  

 MÉTODOS  
  

Na criação destes objetos (potes ou esculturas) os participantes serão auxiliados por um método 
inovador que permite a criação destes com extrema facilidade. Na criação destes objetos (potes ou 

esculturas) os participantes serão auxiliados por um método inovador que permite a criação destes 
com extrema facilidade  

O participante pode ainda usar várias metodologias, nomeadamente baixo/alto relevo, técnica do 
“carimbo”, “gravação simples”, composição assimétrica (espessura), formato irregular do painel e 

“sequências”, sobreposição e colagem de azulejos, recurso a suporte, util ização de outros materiais e 
aprenderá a usar o computador e a fotografia como ferramentas facilitadoras na conceção de um 

projeto cerâmico. 

  
  

Duração:  Outubro a Maio  

Local:  Solar dos Zagallos  

Horário:  Sextas-feiras das 10:00 às 13:00  

Mensalidade:  20,00 €  

 Não estão incluídos os custos das pastas e vidrados  

 O Curso só funciona com o número mínimo de 5 e no  máximo com 10  

 

Informações/ Inscrições: 21 273 1272 (Segundas,  Terças e Sextas das 09h30 às 13h00 ou para o 

mail imargem.arte@gmail.com   

 

 

http://www.ceramicasjg.com/
mailto:imargem.arte@gmail.com


JORGE GARCIA   

Nasceu a 1965. Vive e trabalha em Almada.  
1986 Abertura do atelier ARTESATO com o ceramista Seixalense Francisco Vaz.   
1989 Participação na BIENAL INTERNACIONAL DE CERÂMICA ARTÍSTICA DE AVEIRO.   
1990 Participação a convite na EXPOSIÇÃO DE ARTISTAS CERAMISTAS PORTUGUESES CONTEMPORÂNEOS , integrad a no 1 

º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CERÂMICA – Gaia. Exposição que reuniu os mais conceituados ceramistas mundiais sob 
a comissão de honra do Presidente da República, Primeiro-Ministro e Secretaria de Estado da Cultura e a participação de 
prestigiados pintores Portugueses.   

 

1992 Participação na exposição MONSARAZ MUSEU ABERTO.   
2012 Interregno artístico de 1992 a 2007 devido à ocupação em programação / formação informática. A partir de 2012 
dedicação exclusiva à Cerâmica Artística.  
2014 Criou o PROJECT L : com a colaboração das artistas plásticas Mónica Preto Pacheco e Manuela Freitas foi efetuada 

uma exposição de cerâmica artística em Luanda;   
Participação na exposição ANUAL DA IMARGEM (Galeria Municipal de Arte / Almada)   
2015 Participação nas exposi ções :  

PLURALIDADES (Oficina Da Cultura de Almada);    
ASSOCIA ARTES : III Bienal de Artes Plásticas do Distrito de Setúbal;   
 A ARTE COMO IMPULSO À VIDA, À CRIAÇÃO E AO SONHO integrada no evento "almada pela paz" (Fórum Romeu Correia 
de Almada);  

ANUAL DA IMARGEM (Galeria Municipal de Arte / Almada).  
2016Exposição Individual na Galeria da IMARGEM e passou a integrar a direcção da Associação de Artistas Plásticos de 
Almada-IMARGEM.  
  

  


