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29 de Abril

Recomendações

Experiência
criativa
de Eco-Print

Esta actividade é feita de pé.
Mais informações

Onde: Estrada da Ponte, nº 17, 8100-012

29 Abril 2022 14h45 – 16h45 | Alte
Por Heloísa Vanessa Vinhais - GadjoDilo

Alte, Loulé

O eco-print é uma técnica de tingimento

dos 18 anos

Lotação: 2 a 4 participantes
Faixa etária recomendada: a partir

natural através de impressão que utiliza
apenas matérias naturais e orgânicas como

PVP por participante (seleccionar opção):

folhas, flores, raízes e minerais. Além de

∙ Criação de uma echarpe: 77,50 €

criar peças exclusivas, o eco-print é uma

∙ Criação de uma t-shirt: 57,50 €

prática de consciência ecológica que

∙ Criação de um saco de pano: 47,50 €

procura na natureza uma nova paleta de
cores e formas. Cada participante tingirá a
sua própria peça de vestuário aprendendo a

INSCREVA-SE

técnica de tinturaria natural eco-print.

(prazo de inscrições: 24 de Abril)

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
6

de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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29 de Abril

Azulejaria
29 Abril 2022 15h00 – 18h00 | Faro
Por Rui Mascarenhas - Aresta Viva
O trabalho do atelier Aresta Viva incide
sobretudo na Reprodução e Restauro de
Azulejos Hispano-Mourisco e Azulejos
Tradicionais (Séc. XVII), utilizando técnicas
como a Aresta-viva e Corda-Seca e
privilegiando sempre meios artesanais.
Neste workshop, todos os participantes
poderão acompanhar o processo e praticar
a pintura do azulejo.
Mais informações

Onde: Rua Antero de Quental nº 22,
8000-210 Faro

Lotação: 2 a 8 participantes
Faixa etária recomendada:
a partir dos 10 anos
PVP por participante: 7,50 €

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 24 de Abril)

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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CucharrOs
dE CortiçA

29 de Abril

29 Abril 2022 18h00 – 19h30
São Brás de Alportel
Por António Luz - artesão
O cucharro é um objecto tradicional,
associado à arte pastoril que, depois de
moldado, pode ser utilizado para beber
água ou o característico medronho
do Algarve ou mesmo como objecto
decorativo. Com apenas uma faca e lixa,
cada participante aprenderá a moldar um
cucharro.
Recomendações
Recomenda-se levar um avental ou roupa
de trabalho.
Mais informações

Onde: Centro de Artes e Ofícios Rua Dr. Vitorino J. Rodrigues Passos Pinto,
nº 3, 8150-149 São Brás de Alportel

Lotação: 3 a 10 participantes
Faixa etária recomendada:
dos 16 aos 80 anos
PVP por participante: 52,50 €
INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 25 de Abril)

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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o teu própriO
CadeRno

DIAS ABERTOS

30 de Abril

30 Abril 2022 9h00 – 14h00
Cidade Velha de Faro
Por Juliett Sarmiento Nieto - artista
Neste workshop serão transmitidos
conhecimentos práticos sobre a produção
artesanal de cadernos, escolha de
materiais e os formatos mais comuns. Cada
participante experimentará uma variante da
costura francesa e encadernação de capa
dura na elaboração do seu próprio caderno.
Recomendações
Recomenda-se levar um avental ou roupa
de trabalho.
Mais informações

Onde: Espaço Sede da ArQuente Associação Cultural: Rua António Maria
Laboia, nº 1, 8000-250 Faro (na Cidade
Velha de Faro)

Lotação: 6 a 10 participantes
Faixa etária recomendada:
dos 16 aos 60 anos
PVP por participante: 32,50 €

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 23 de Abril)

à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
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de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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30 de Abril

TecelaGem parA
prinCipianteS
30 Abril 2022 9h30 – 12h30
Monchique
Por Suzel Gamito
O mundo do tear e das suas componentes,
os materiais e utensílios mais utilizados, a
técnica de urdir e tecer. Cada participante
experimentará todas estas dimensões e levará
consigo uma pequena lembrança tecida no
tear.
Mais informações

Onde: Urb. S. Sebastião, Lote 1, 8550-472
Monchique

Lotação: 4 a 6 participantes
Faixa etária recomendada:
a partir dos 16 anos
PVP por participante: 42,50 €

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 26 de Abril)

à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
10

de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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30 de Abril

Tricô
30 Abril 2022 9h30 – 13h00
São Brás de Alportel
Por Maria Luísa Pires - Linhas e Novelos
Cada participante começará no ponto base
que se inicia com o montar das malhas, depois
o ponto de liga e, finalmente, o ponto de meia.
No final, levará consigo ou um marcador de
livros ou um pregador.
Mais informações

Onde: Centro de Artes e Ofícios Rua Dr. Vitorino J. Rodrigues Passos Pinto,
nº 3, 8150-149 São Brás de Alportel

Lotação: 3 a 10 participantes
Faixa etária recomendada:
a partir dos 15 anos
PVP por participante: 27,50 €

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 26 de Abril)

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
11

de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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a PalMa Fazer a MalhA

DIAS ABERTOS

30 de Abril

30 Abril 2022 10h00 – 13h00
Loulé
Por Loulé Criativo - Casa da Empreita
Loulé é, desde há muito, terra de
empreiteiras - mulheres que se dedicam
a entrelaçar as folhas da palmeira anã,
planta autóctone da Península Ibérica.
A malha de palma é uma das técnicas
utilizada para criar objectos utilitários ou
decorativos. Neste workshop, começaremos
por uma breve explicação sobre a
preparação da palma; aprenderemos a fazer
a “baracinha”; trabalhamos a técnica da
malha de palma; fazemos uma cedoira; e,
no final, cada participante leva consigo a
peça realizada.
Mais informações

Onde: Loulé Criativo - Palácio Gama Lobo,
Rua N. Srª. de Fátima, s/n, 8100-259 Loulé

Lotação: 2 a 5 participantes
Faixa etária recomendada:
a partir dos 16 anos
PVP por participante: 32,50 €

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 25 de Abril)

à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
12

de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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30 de Abril

Empreita dE
PalMa - FazeR
a TraNçA
30 Abril 2022 10h00 – 13h00
Loulé
Por Loulé Criativo - Casa da Empreita
Loulé é desde há muito terra de empreiteiras
- mulheres que se dedicam a entrelaçar as
folhas da palmeira anã, uma planta autóctone
da Península Ibérica. A milenar técnica da
empreita permite criar uma trança complexa
e, com ela, moldar e coser a forma do objecto
que se pretende criar. Neste workshop,
começaremos por uma breve introdução
à história e usos da empreita; explicamos a
preparação da palma; fazemos a trança da
empreita; cosemos a empreita e fazemos um
“capachinho”; e, no final, cada participante
leva consigo a peça realizada.
Mais informações

Onde: Centro de Artes e Ofícios Rua Dr. Vitorino J. Rodrigues Passos Pinto,
nº 3, 8150-149 São Brás de Alportel
INSCREVA-SE

Lotação: 2 a 5 participantes
Faixa etária recomendada:

(prazo de inscrições: 26 de Abril)

a partir dos 16 anos
O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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PVP por participante: 27,50 €
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30 de Abril

AtelieR de viMe
E vidro
30 Abril 2022 10h00 – 15h00
Monchique
Por José Joaquim Rosa - artesão
Como coabitam o vime e o vidro?
Começamos por construir um fundo e,
depois de almoçados, o vime sobe
em torno do frasco ou garrafa.
Recomendações
Recomenda-se o uso de roupa confortável
e que se possa sujar.
Mais informações

Onde: Rua Calouste Gulbenkian, nº 9,
8550-437 Monchique

Lotação: 3 a 6 participantes
Faixa etária recomendada:
todos os interessados
PVP por participante: 32,50 €

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 26 de Abril)
O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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Cana —
da natureza
à imaginação

DIAS ABERTOS

30 de Abril

30 Abril 2022 11h00 – 13h00
Loulé
Por Graça Palma - Projecto TASA
Em plena Fonte da Benémola, uma área
protegida onde habitam mais de 300
espécies de plantas diferentes e também
extensos canaviais, iremos aprender a
arte ancestral de trabalhar a cana e as
possibilidades que esta oferece como
matéria-prima para a criação de brinquedos
e utilitários. Em duas horas de actividade, os
participantes irão construir um cartaxinho
(pequeno instrumento musical que produz
o som da ave que inspira o seu nome) e
uma caixa-tubo para guardar preciosas
memórias desta experiência.
Recomendações
Recomenda-se o uso de calçado e roupa
confortável. Recomenda-se levar chapéu/
boné.
Mais informações

Onde: Fonte da Benémola, 8100 Loulé
Lotação: 5 a 8 participantes
Faixa etária recomendada:

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 26 de Abril)

dos 8 aos 80 anos

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro

PVP por participante: 35,00 €
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de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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30 de Abril

Empreita
30 Abril 2022 14h00 – 17h00
São Brás de Alportel
Por Ercília Gomes
Iniciação à empreita, os formandos vão
aprender a tratar, escolher e calibrar a
palma, que é a matéria prima utilizada para
se fazer objectos em empreita. Depois,
vão aprender a entrelaçar, ou seja, a fazer
uma trança especial que, depois de ter o
comprimento necessário, será cozida para
formar os objectos desejados, como por
exemplo um abanico ou uma cesta.
Mais informações

Onde: Centro de Artes e Ofícios Rua Dr. Vitorino J. Rodrigues Passos Pinto,
nº 3, 8150-149 São Brás de Alportel

Lotação: 5 a 10 participantes
Faixa etária recomendada:
dos 20 aos 50 anos
PVP por participante: 27,50 €
INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 28 de Abril)
O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários
à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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Cestaria Têxtil
30 Abril 2022 15h00 – 18h00
Portimão
Maria Pratas - artista têxtil
As fibras têxteis vão ser trabalhadas a

Mais informações

partir da técnica da cestaria de espiral

Onde: Vale da Rainha, Rasmalho, 8500-827

com aplicação de pontos variados. Esta

Portimão

experiência criativa, em contexto têxtil,

Lotação: 5 a 10 participantes
Público-alvo: dos 20 aos 60 anos

proporciona a criação de um objecto
funcional e decorativo.

PVP por participante: 52,50 €

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários

INSCREVA-SE
(prazo de inscrições: 23 de Abril)

à actividade, acompanhamento por parte do artesão, seguro
17

de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.
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SOBRE A BIENAL

A Bienal Artes & Ofícios | Novo Design
João Rolaça (Jenna Duffy © Passa ao Futuro)

tem, em Setembro de 2022, a sua 1ª
edição orientanda pelos vectores das
Manualidades, da Tecnologia, da Inovação e
da Sustentabilidade.
Centrando a sua acção na vila de Oeiras,
entre os dias 20 e 25 de Setembro, com
uma Conferência Internacional, uma Mostra
com Workshops e Masterclasses e uma
programação diversificada, a Bienal estendese ainda a outros pontos do país, com os
Dias Abertos.
A Bienal, com a pluralidade de acções que

Realizada no âmbito da Temporada

a caracteriza e de territórios abrangidos,

Cruzada Portugal-França 20-22, a Bienal

procura ser efectivamente um evento

é uma iniciativa Spira - revitalização

pioneiro no panorama nacional neste sector

patrimonial com curadoria da Passa Ao

e contribuir para o reforço do mesmo,

Futuro.

bem como para a aproximação do público
generalista ao património imaterial e à

Todo o programa da Bienal A&O ND pode

criação contemporânea nele inspirada.

ser acompanhado em
bienalarteseoficios.pt.
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— Um projecto

— Colaboração

PARCEIROS

— Parceiro Media

— Evento organizado no âmbito da Temporada Portugal-França 2022

— Os Dias Abertos contam com o apoio:
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— No âmbito
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ContaCtos
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INSCRIÇÃO
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CONTACTOS

ContaCtos
BIENAL A&O | ND

SPIRA

bienalarteseoficios.pt

spira.pt

bienalarteseoficios@spira.pt

info@spira.pt

@bienal_ao_nd

@Spira.revitalizacaopatrimonial

Tel. 912 902 230

Tel. 284 475 205

Tel. 284 475 205
Rua 5 de Outubro, 40-44

GESTÃO DIAS ABERTOS

7920-368 Vila Nova da Baronia

pvl@spira.pt

Alvito, Portugal

Tel. 917 116 356
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Um projecto:23Spira © 2022

DIAS ABERTOS

