
Esta semana propomos que criem um vitral 
em papel, usando uma técnica ”semelhante” 
à usada na criação dos verdadeiros.
Imprime a imagem que apresentamos no 
PDF, ou então inspira-te nela e cria um 
modelo de vitral numa folha A4 ou A3. 
Copia por cima do desenho com um papel 
vegetal.
Agora que tens a imagem transparente, vira 
o papel vegetal ao contrário e repassa o 
desenho em cima de uma cartolina preta, 
deixando uma margem de alguns milímetros 
entre cada “vidro”. Se reparares ficaste com 
várias marcas impressas na cartolina. 
Recorta seguindo essas linhas de forma a 
manteres as linhas internas a preto com 
alguma espessura, como as que vês nos 
vitrais.
Volta a pegar   no 1º vegetal e podes 
continuar o trabalho seguindo duas técnicas. 
Podes voltar a usar esse desenho como 
“papel químico” e, recorrendo a outros 
papéis vegetais ou a papel celofane 
colorido, podes marcar as formas a recortar, 
cortá-las e colá-las na traseira da cartolina 
preta, montando assim o teu vitral. Ou então 
opta por uma técnica mais “batoteira”, que 
é a de colorir esse vegetal com lápis ou 
caneta para posteriormente o colares na 
parte de trás da cartolina preta.Como se faz um Vitral?
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Actividades...

Material Necessário
1 Adulto, 1 tesoura, 1 tubo de cola, 1 
lápis preto, 1 cartolina preta A3 ou A4, 
1 papel vegetal do tamanho da 
cartolina, vegetais ou celofanes 
coloridos, lápis de cor ou canetas.

São várias as técnicas que foram sendo usadas ao longo dos tempos para produção de vitrais, sendo a mais tradicional a que 
emprega guias ou filetes em chumbo, de secção em U ou em H, como suporte das peças de vidro colorido que o compõem. A 
coloração dos vidros é obtida através da adição de óxidos de vários metais - o vermelho a partir do cobre e do ouro, o amarelo e 
verde a partir do ferro, e os azuis a partir do cobalto - enquanto o vidro ainda se encontra moldável. 
Segundo esta técnica, primeiro o artista faz um esboço do vitral que pretende realizar, tendo em conta a dimensão e o formato do 
espaço a ocupar. Posteriormente elabora  os filetes  de chumbo  em tamanho real, bem como um desenho, a partir do qual 
serão cortados as peças em vidro. Os pedaços cortados a partir do desenho padrão são então colocados sobre o vidro da cor 
desejada e, em seguida, utilizando um martelo de ponta afiada ou uma roda de corte, este é cortado para a sua forma final. 
Esta é a técnica utilizada já desde época medieval, contudo, posteriormente foram desenvolvidas outras técnicas que permitiam a 
elaboração de vitrais mais leves, fabrico menos dispendioso, de manutenção mais fácil e mais duráveis.

E s q u e r d a : Ro s á c e a d a 
Catedral de Chartres, França - 
Século XIII.
Direita: Vitral de Alphonse 
Mucha, Catedral de Sõo Vito, 
Praga, República Checa.
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