Acção de Formação WORKSHOP Curso

Construção em Taipa
DESTINATÁRIOS:
Estudantes e profissionais das áreas de arquitectura, engenharia civil, património, arqueologia, investigação
e tecnologias de materiais, e todos os interessados na temática da construção com terra crua que desejem
adquirir formação específica, ampliando e aprofundando os seus conhecimentos nesta área.
OBJECTIVOS:
Utilizando uma construção em ruína como base de trabalho, pretende-se que os formandos dominem
conceitos teóricos e ferramentas práticas associadas à construção com terra crua, necessários à
implementação em obra.
CALENDARIZAÇÃO E PROGRAMA:
03 de Junho (5.ª Feira, das 11h00 às 18h00):
- Recepção dos participantes.
- Introdução, especificidade, diversidade e universalidade da construção com terra.
- Identificação, análise e ensaios de solos para construção.
- Preparação da ruína.
04 de Junho (6.ª Feira, das 09h00 às 18h00):
- Construção de parede em taipa.
05 de Junho (Sábado, das 09h00 às 18h00):
- Construção de parede em taipa.
06 de Junho (Domingo, das 09h00 às 18h00):
- Finalização da parede em taipa.
- Avaliação do trabalho efectuado e conclusão do workshop.
LOCAL:
Workshop – Aljezur
Alojamento – Pousada de Juventude da Arrifana
FORMADOR:
Arq.º Pedro Alves de Abreu
INSCRIÇÃO:
220 € - sem alojamento
250 € - com alojamento
(Valores isentos de IVA, ao abrigo do n.º 14 do artigo 9.º do CIVA.)
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Acção de Formação WORKSHOP Curso

Notas:
01. As inscrições são limitadas a 12 participantes e devem ser realizadas até 24 de Maio.
02. Caso o workshop seja confirmado, o valor de inscrição deve ser pago até ao dia 28 de Maio.
03. O valor de inscrição inclui:
- alojamento na Pousada de Juventude da Arrifana nas noites de 03, 04 e 05 de Junho,
com pequeno-almoço incluído (apenas para quem opte pela inscrição de 250 €);
- almoços (no local do workshop);
- seguro de acidentes pessoais;
- documentação de apoio e Certificado de Frequência.
04. Os participantes devem levar:
- roupa e calçado adequados ao trabalho em obra;
- chapéu e protector solar;
- prato, copo e talheres (tipo campismo) para os almoços;
- toalha e chinelos para banho na Pousada de Juventude (apenas para quem lá ficar hospedado).
05. Material opcional:
- material de desenho;
- máquina fotográfica;
- fato de banho e toalha de praia;
- boa disposição e tudo o que for necessário para a criar e/ou manter.
06. O transporte entre o alojamento e a ruína será efectuado com os veículos dos próprios formandos. No
primeiro dia será organizado um sistema de boleias, de modo a reduzir o número de veículos necessários e
a distribuir os encargos entre os ocupantes de cada veículo.
07. A Pousada de Juventude da Arrifana tem cozinha de alberguista, pelo que os participantes que lá
ficarem alojados podem cozinhar o seu próprio jantar. Existem alguns utensílios de cozinha (tachos,
frigideiras, pratos, copos, talheres, etc.) mas, atendendo a que estarão mais hóspedes na Pousada, não se
garante que os mesmos estejam disponíveis a todo o momento.
08. Na semana anterior ao workshop, será enviada a todos os inscritos a informação sobre os transportes
públicos existentes, os itinerários possíveis a partir de Lisboa e de Lagos, a localização da Pousada de
Juventude, o ponto de encontro no dia da recepção, o local onde a parte prática do workshop irá decorrer e
outras informações que se julgue pertinentes.
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