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EXPERIÊNCIA DE 2 NOITES
13 a 15 DE JULHO DE 2021

Veronika Bilkova

�rograma especial de �intura
na Herdade da Malhadinha Nova com



“I paint mostly on canvas by acrylic colours, with a 
palette-knife paiting technique. I prefer landscapes 
and figural motives as the main themes of my work. 

I often use plastic relief painting in combination 
with ultramarine shades to support the depth of the 

picture and its theme.”

Pintora e ilustradora . República Checa

Veronika Bilkova



15:00 – Chegada à Herdade da Malhadinha Nova. Preste já atenção à paisagem que o rodeia, vai ser 
útil nos próximos dias.

17:00 – Módulo I – O charme da cor. A primeira lição será sobre os diversos tons de cores, áreas 
uniformes de pintura e perspetiva aérea. Ensinaremos como misturar cores com pincel ou espátula 
para obter o efeito desejado. Explicaremos também como proceder na pintura de paisagem – desde 
a pintura de base e do fundo aos temas principais. E agora, vamos pôr em prática? Começaremos 
com pintura com pincel sobre tela pequena de uma paisagem sem elementos complexos. Vamos 
concentrar-nos principalmente em misturar os tons certos e capturar a profundidade do espaço.

19:30 – Depois deste primeiro módulo julgamos ser necessário uma primeira dose de inspiração, e 
nada melhor que uma prova de vinhos produzidos na Herdade para o conseguir. Nem aqui a cor 
faltará: branco, rosé ou bordeaux?

20:30 – Cor, cor, cor! A arte na nossa cozinha pode ser vista de muitas formas: explore as cores, os 
sabores, as texturas no conforto do nosso restaurante. No fim da refeição aproveite para contemplar 
o céu estrelado do Alentejo.

Dia 1
Terça-feira, 13 de julho de 2021



09:00 – Servido no conforto do seu quarto ou nas áreas comuns, não deixe de absorver a natureza 
em toda a sua plenitude, enquanto saboreia os melhores e mais frescos produtos da Malhadinha ao 
pequeno-almoço.

10:00 – Módulo II – Ponha o pincel de lado e agarre a espátula! A intenção é que aprenda como 
usar uma espátula para aplicar mais tinta e obter um efeito de relevo da pintura. Esta técnica 
permite-nos a expressão dinâmica na pintura ao mesmo tempo que joga com linhas precisas e retas 
da arquitetura. O resultado será incrível.

13:00 – Não podemos deixar de querer que aproveite todas as paisagens da Malhadinha! Agora 
ponha a espátula de lado e agarre os talheres! Preparámos uma fantástica seleção de petiscos da 
Malhadinha na nossa Casa do Ancoradouro, o ponto mais alto da propriedade, cuja vista é de cortar 
a respiração e onde poderá apreciar todas as linhas da nossa arquitetura.

14:00 – Neste calor alentejano, nada como usufruir uma das muitas piscinas da Herdade ou 
aproveitar o tempo livre para uma bela caminhada pela propriedade.

17:00 – Módulo III – Composição e perspetiva. Nesta sessão falaremos sobre espaço, composição 
da pintura, formas e localização dos temas principais. Explicaremos as regras básicas da perspetiva 
e explicaremos porque a arquitetura é tão interessante como o tema principal na pintura de 
paisagem. Por fim, vamos introduzir mais detalhes e técnicas mais trabalhadas na pintura.

20:30 – Hoje foi um dia intenso, de muitas aprendizagens e novas experiências. Não podíamos por 
isso deixar de compor mais um jantar emblemático, sempre com a perspetiva de obter requinte 
Malhadinha.

Dia 2
Quarta-feira, 14 de julho de 2021



VALOR DA EXPERIÊNCIA

860 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]
960 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina]
1060 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro]
1110 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]

Crianças dos 0-3 anos gratuito. Crianças dos 4-6 anos 100€. Crianças dos 7-12 anos 150€

Preço de adulto extra – sem acesso ao Programa de Pintura – 50% do valor (sem refeições incluídas)

[Inclui] 2 Noites de alojamento em ocupação dupla. Todas as refeições mencionadas no programa. Todas as 
atividades mencionadas no programa Guest Experience Team.

[Exclui] Todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, excepto os vinhos de boas vindas e as contempladas 
no menu.

[Política de Cancelamento] As reservas podem ser alteradas ou canceladas se for realizado num prazo 
superior a 5 dias antes da data de chegada.
Em caso de cancelamento após 5 dias antes do check-in, ser-lhe-á cobrado 100% do valor da reserva.
Em caso de não comparecimento ou saída antecipada será cobrado 100% do valor da reserva.

09:00 – Enquanto aprecia a natureza e o tempo que passa devagar na Malhadinha, desfrute de um 
delicioso pequeno-almoço.

10:00 – Módulo IV – Apanhar a sombra. Uma das condições mais importantes para a pintura de 
paisagem é a pintura rápida, porque a luz, os objetos e o clima estão em constante mudança. No 
último dia, aprenderemos a lembrar um momento e a pintar o mais rápido possível para que 
possamos capturá-lo. Iremos mostrar os truques mais interessantes com luz e sombra, que vão 
ajudar a dar forma a objetos mais esculturais.

13:00 – Os piqueniques são um clássico na Malhadinha. Entregue-se ao poder da natureza e 
experiencie o nosso fantástico piquenique – e aqui também convêm aproveitar e apanhar a sombra, 
acompanhado de uma seleção de vinhos da Peceguina.

Check-out.

Dia 3
Quinta-feira, 15 de julho de 2021


