
Resgate, Mudança, Adaptação, Construção, Simbiose, Regeneração, Estrutura, Diversidade, Especificidade, Desenvolvimento, Identidade, Informação, Lugar

Formas e Técnicas na Transição                2011
Plano de actividades



IMAGENS OFICINAS: TERRA
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS, OBJECTIVOS
MISSÃO E VALORES
FUNCIONAMENTO E ORGÂNICA
BREVE HISTORIAL
ESTRUTURA E INSTALAÇÕES

CONVENTO DE S. FRANCISCO
TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO
CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS

AUTORES
IMAGENS OFICINAS: EXPERIMENTAÇÃO E CONCERTOS
FORMAS E TÉCNICAS NA TRANSIÇÃO 2011-2012

EQUIPA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
COMPONENTE 1. RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
COMPONENTE 2. OFICINAS
COMPONENTE 3. REFLEXÃO
COMPONENTE 4. EXPOSIÇÕES

APOIO NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICAS
CALENDÁRIO
ENTIDADES
PUBLICAÇÕES E PÁGINAS DE INTERNET

Índice

4
6
7
9

11
13
13
15
17
18
20
23
25
26
27
28
34
36
44
46
48
50

Performance Space Studies, Rafael Toral



Eira de Tijolo, Telheiro da encosta do castelo

Soenga (cozedura tradicional), Laitina,
Telheiro da encosta do castelo

Soenga (cozedura tradicional), Isabel Semedo,
Trás-di-Munti, Tarrafal 

Habitar 2001, construção do projecto A Terra é Ainda
a Minha Nave, Rui Ferro

Escultura cerâmica, Virginia Fróis, Telheiro

Habitar 2001, construção do projecto Pão com
Manteiga, Isaque Pinheiro

Eira com peças da soenga, 
Telheiro da encosta do castelo

Cestaria de Simplicio, Achada Bilim, Tarrafal

Habitar 2001, construção do projecto Ninho do João
do Barro, Rosana Bartolin

Habitar 2001, construção do projecto A Terra é Ainda
a Minha Nave, Rui Ferro

Habitar 2001, cozedura do Ninho do João do Barro,
Rosana Bartolin

Raku, Jorge Vieira, Virginia Fróis, Joaquim
Pimentão, Heitor Figeiredo



Concerto Carlos Maza, Convento de S. FranciscoEscultura Cerâmica, Catherine Henk, Telheiro

Desde a sua criação que a Oficinas do Convento opera no âmbito das Artes
Plásticas, com uma clara preocupação em repensar as condicionantes do lugar, para
os converter em mais valias culturais para o habitante da cidade.
A aproximação aos agentes culturais e artistas locais permitiu à Oficinas do Convento
expandir o seu raio de acção e criar os Departamentos de Imagem, Som, Artes
Plásticas e Científico. A acção destes estrutura-se em torno dos objectivos fun-
dadores da Associação: Divulgação, Promoção, Produção e Formação no domínio
das tecnologias ligadas à Arte Contemporânea. Ao mesmo tempo, as questões rela-
cionadas com o património cultural e arquitectónico são reflectidas e ponderadas a
partir de discussões associadas à criação artística contemporânea: a programação de
ciclos de conferências intituladas ‘Conversas à Volta de’ e de Simpósios pretendem
evidenciar e trazer a público essas questões. 

Os programas da Associação são de interesse público e têm impacto no
quotidiano da cidade, já que contribuem para a relação do habitante com o espaço
urbano, a paisagem envolvente e a arquitectura tradicional, resgatando saberes.
Representam uma oferta programática para a cidade e representam, para a
Associação, uma mais valia pelo apoio prestado às actividades desenvolvidas.
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MISSÃO E VALORES

A Oficinas do Convento - Associação Cultural de Arte e Comunicação é uma
associação cultural sem fins lucrativos e com duração indeterminada, recentemente
constituída como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento e como
Centro UNESCO. Tem a sua sede social no Convento de S. Francisco, em
Montemor-o-Novo, e tem como objectivos prioritários:

A recuperação e reestruturação do edifício sede (Convento de S. Francisco),
tendo em vista a criação de condições materiais para a realização de actividades de
investigação, divulgação, formação e produção na área das artes e da cultura e na
defesa do património;

O apoio e incremento de acções que contribuam para o desenvolvimento,
entendendo-o como processo de melhoria de condições culturais e materiais, em
estreita colaboração com autarquias e entidades e individualidades competentes,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

A promoção, apoio e realização de acções de formação artística e
profissional, possibilitando a prossecução dos fins apontados nas alíneas anteriores.

Montagem de geodome, Convento de S. Francisco Anel, Sala do Capítulo, Convento de S. Francisco
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS, OBJECTIVOS 

 



Ferramentas, Convento de S. FranciscoConstrução de Cozinha
Convento de S. Francisco

Assente numa estrutura associativa em permanente actividade, a Oficinas
do Convento recebe e avalia muitas propostas apresentadas pelos seus sócios e por
agentes culturais. A viabilidade de execução destes projectos, bem como a
sua pertinência e enquadramento nos pressupostos e objectivos da Associação, é
discutida pela Direcção, composta por membros cujas áreas de interesse são bas-
tante diversificadas, ampliando o espectro de actividades concretizadas.

O modelo de funcionamento assenta numa estrutura departamental, onde
existe um responsável por cada área de actuação. A este elemento cabe responder
às solicitações recebidas, bem como elaborar e acompanhar uma proposta de acção
programática anual que integre as vertentes de Divulgação, de Promoção, de
Produção e de Ensino. 

A apoiar transversalmente a acção dos Departamentos existe uma equipa de
produção e secretariado que responde às solicitações e necessidades inerentes a
cada projecto e/ou actividade, sem esquecer os assuntos correntes inerentes à activi-
dade cultural e artística da Associação.

9

FUNCIONAMENTO E ORGÂNICA

A realização de acções de cooperação e de intercâmbios nos vários
domínios técnico-científicos, artísticos, sociais e culturais, em países periféricos à
Comunidade Europeia - nomeadamente em Cabo Verde - permitiram à Associação
constituir-se como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento.

Nesse âmbito, assumem-se como áreas fundamentais de intervenção a
Cooperação para o Desenvolvimento Social e Cultural e a Educação para o
Desenvolvimento. Intervindo nas áreas mais carenciadas como são as da educação
e formação profissional, os projectos de intervenção visam melhorar as condições de
vida das comunidades através da melhoria das competências, do apoio à geração de
rendimentos e da consciencialização das capacidades colectivas na definição e
gestão das estratégias adequadas de inserção no mundo, proporcionando autonomia
e consequente melhoria dos padrões de sustentabilidade.

Entrada Cidade PreOcupada
Convento de S. Francisco

Oficina, Convento de S. Francisco
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MISSÃO E VALORES

 



A adopção deste modelo organizacional não significa que os elementos de
diferentes Departamentos não participem e prestem apoio às acções de outros. Pelo
contrário, é bastante frequente ter elementos de diferentes Departamentos a
trabalharem em conjunto para o mesmo projecto, o que contribui para a inovação,
interdisciplinaridade e qualidade do trabalho desenvolvidos.

O VOLUNTARIADO

É fundamental para a execução das actividades programadas o trabalho de
voluntariado prestado pelos sócios e por pessoas próximas da Associação. O tempo
e a força de trabalho que estes elementos representam tem um valor inestimável,
sem o qual seria muito difícil realizar os projectos.O voluntariado representa também
um motor de desenvolvimento, pois mobiliza em torno da Associação novas ideias,
métodos e contributos, gerando um movimento natural de constante transformação e
aprendizagem.

Produção de Tijolo de Burro
Telheiro

Oficina de Circuit Bending, 
Convento de S. Francisco
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FUNCIONAMENTO E ORGÂNICA

Abertura de Soenga, TelheiroConferência, Convento de S. Francisco
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A Oficinas do Convento (1996) é membro da Academia Internacional de
Cerâmica desde 2003, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
desde 2009 e Centro UNESCO desde 2010. A actividade dos seus criadores con-
tribuiu para que a cultura se definisse como um eixo de desenvolvimento da cidade,
estruturando-se como resposta às necessidades dos seus artistas e investigadores.
As acções programadas privilegiam a formação e a produção de obras de artistas em
início de actividade, em contacto com artistas de renome, apetrechando-os de meios
de trabalho para a produção nas áreas da Escultura (cerâmica e metais), da Imagem
(fotografia e multimédia) e da Música. Salientam-se os três Simpósios de Escultura
(1996, 1998 e 2001) que, partindo da recuperação de um Telheiro, permitiram avançar
para a cerâmica de grande formato, estabelecendo uma relação directa com a arqui-
tectura tradicional. As Oficinas Experimentais têm resolvido lacunas de formação
informal a nível nacional nas quais se recorre, sempre que se traduza numa mais-
valia para os participantes, ao convite de artistas especializados. No campo das
Residências Artísticas têm vindo a ser criadas novas áreas que permitam dar respos-
ta aos projectos de artistas emergentes, privilegiando-se sempre as respostas a pre-
ocupações com a qualidade do espaço habitado e com as relações locais entre o
meio rural e o meio urbano. 

BREVE HISTORIAL



Testes no campanário, Convento de S. FranciscoConcerto Draska, Convento de S. Francisco

CONVENTO DE S. FRANCISCO

É no Convento de S. Francisco que está sediada a Associação, ao abrigo do
Protocolo de Utilização com o Município. O Convento possui dois laboratórios de
fotografia para trabalhos a preto/branco e a cores, de grande e pequeno formato,
crescentemente apetrechados ao longo dos anos. Pela qualidade técnica disponível,
os laboratórios têm sido utilizados para cursos de formação, bem como local de
trabalho para artistas que aí querem desenvolver os seus projectos. Tem-se
procurado junto de instituições criar condições de trabalho em vídeo, uma vez que o
trabalho desenvolvido tem partido dos equipamentos disponibilizados pelos sócios e
em parte pelo pouco material existente na Associação.  O Convento possui ainda um
salão multiusos, onde se realiza um vasto conjunto de actividades que vão desde os
cursos de formação teórica, ao desenho, artes performativas, exposições e
investigação musical. Existem ateliers, oficinas de materiais, oficina de cerâmica e
oficina de audiovisuais, que são colocadas à disposição dos artistas. A estrutura
possui também uma camarata, cozinha e escritórios, dos quais os residentes podem
beneficiar em período de trabalho. 
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ESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

A recuperação do Moinho do Ananil e as preocupações ambientais com o rio
Almansor serviram de mote para desenvolver o projecto RIO (2003-2005) - que
envolveu produção artística, dois cursos de Pós-Graduação e dois ciclos de
Conferências -, o festival multidisciplinar ‘ Ananil’ (2005-2008), o projecto ‘A Escola e
o Rio’ (2004-2010) e o projecto digital interactivo ‘Um Sítio no Rio’ (2008). Em 2006
foi desenvolvido o projecto ‘Margens’, um programa de criação artística a partir do
conceito margem e, em 2007, o programa ‘Espacialidades’, um programa de criação
em torno do conceito espaço: ambos implicaram a produção artística e a realização
de conferências. Desde 2009 que anualmente se desenrola o festival multidisciplinar
‘Cidade Pre0cupada’, que pontua o espaço público da cidade com diversas inter-
venções de índole artístico.                     

No último biénio, o programa ‘Da Terra e do Ar’ (2009-2010) permitiu realizar
Conferências, Ciclos de Seminários, Residências Artísticas, Oficinas Experimentais e
Exposições, estabelecendo um elo cada vez mais forte entre o trabalho da
Associação e a produção e reflexão artística em torno do Lugar.  

Ananil evento cultural Cidade PreOcupada, Convento de S. Francisco
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BREVE HISTORIAL



Forno Tradicional de Tijolo, TelheiroHabitar 2001, construção do projecto Ninho do João
do Barro, Rosana Bartolin

TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO

O Telheiro da Encosta do Castelo é uma unidade fabril de cerâmica
artesanal, dinamizada desde 1997 pela Oficinas do Convento e pela Associação de
Desenvolvimento Local MARCA, que nos últimos anos tem sido posta ao serviço da
produção de cerâmica de grande formato, da investigação e da criação escultórica.
O empenho e dedicação na criação de condições físicas e consequente
apetrechamento de meios técnicos (diversos fornos de cozedura de cerâmica de
grandes dimensões), permite também utilizar este espaço para a realização de
Simpósios e Residências Artísticas. Para este ano, tendo em conta a desocupação do
Convento de S. Francisco e a transferência temporária da Associação para outro
espaço, procurar-se-á centrar muita da programação no Telheiro, beneficiando dos
seus equipamentos e, ao mesmo tempo, dinamizando-o e promovendo uma maior
divulgação da sua linha de trabalho. 
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ESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

No ano de 2011 terão início as obras de requalificação do Convento de
S. Francisco, promovidas pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e com uma
duração prevista de cerca de dois anos. Será necessário que a Associação encontre
um espaço provisório  e que a programação para o biénio 2011-2012 se desvincule
das valências do Convento. Assim, um dos grandes desafios da programação dos
próximos anos passa por adequar as actividades planeadas a novos e diferenciados
espaços da cidade e por acentuar a utilização do espaço do Telheiro da Encosta do
Castelo, sobretudo no que toca às actividades ligadas à cerâmica, escultura e outras
ciências da terra. 

Exposição Esculturas Leves, Infinito Leve, 
Cristina Ataíde, Convento de S. Francisco

Exposição Esculturas Leves, Virginia Fróis,
Convento de S. Francisco
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ESTRUTURA E INSTALAÇÕES 



Equipa da construção do Centro de Artes e Ofícios
de Tráz-di-Munti, Tarrafal

Isabel e Saturnina, Centro de Artes e Ofícios de
Tráz-di-Munti, Tarrafal

Centro de Artes e Ofícios de Tráz -di-Munti

O Centro de Artes e Ofícios (CAO) – Centro Interpretativo do Lugar, é o
resultado das sucessivas residências desenvolvidas em Cabo Verde, por membros da
Associação, na região de Trás di Munti, na ilha de Santiago – Cabo Verde. O seu
envolvimento com projectos de reabilitação na área das técnicas tradicionais de
produção artística (cerâmica, cestaria e panaria) favoreceu social e economicamente
o ressurgir destas actividades, que em muito contribuem para a manutenção e
afirmação da identidade cultural local, e abriu portas para uma intervenção
estruturada e sustentável no tempo e no espaço. 

Assim, em Janeiro de 2009 foi criado o CAO, no abandonado edifício da
Cooperativa de Trás di Munti. Este Centro, ao abrigo legal do Município do Tarrafal,
permite garantir a continuidade do trabalho dos mestres artesãos, oferecendo-lhes
infra-estruturas adequadas ao trabalho, e inicia um laço entre a produção artística
local e a autarquia e o governo cabo-verdiano. O CAO cumpre assim um importante
papel de valorização patrimonial, de apoio à produção artesanal e de dinamização
turística. 
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ESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

Apostar-se-á em Residências nas áreas da Escultura e do Design de
Equipamento, que decorrerão no Telheiro, assim como algumas das Oficinas
Experimentais, quando se adequem aos equipamentos disponíveis. Serão
procuradas novas colaborações, nomeadamente com o Centro da Terra, para lançar
acções de formação no campo da construção com terra, dirigidas ao público interes-
sado: arquitectos, escultores, artistas plásticos, etc. 

É de referir que o espaço do Telheiro da Encosta do Castelo receberá, ao
longo de 2011, Rosana Bartolim (Brasil, programa de Doutoramento), Lalada Daglishe
(Brasil, programa de Pós-Doutoramento) e Sara Navarro (Portugal, programa de
Doutoramento), que virão desenvolver Residências Artísticas nas suas áreas de
estudo, com o apoio da Associação. Está também em processo de planeamento o
apoio à construção de um Monumento à Interculturalidade, que será financiado pelo
Município de Almada e que envolverá a participação da comunidade em que o
monumento se instalará, sob a orientação de Sérgio Vicente.

Enforna de Tijolo, Mestre Bernardino, Telheiro Habitar 2001, construção do projecto Menire, 
César Cornejo, Telheiro
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ESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

 



José Manuel Martins, José Manuel Rodrigues, José António Fernandes Dias, José
Augusto Mourão, José Gil, José Pedro Duarte Tavares, José Teixeira, Juan
Desmanes, Lady Melodica, Laurinda Abreu, Legendary Tiger Man, Leonor Nazaré,
Liliana Coutinho, Lorenzfactor, Los Piñones, Lucas Almeida, Luís Firmo, Kumpania
Algazarra, K.V. Jena, Manuel Casa Branca, Manuel Portela, Manuel Sendón, Marco
Franco, Margarida Calado, Margarida Coelho, Margarida Mestre, Maria Amélia
Loução, Maria do Céu Simões Tereno, Maria Cristina Santos,  Maria Filomena Molder,
Maria João Gamito, Maria João Pacheco, Marco Fidalgo, Marco Santos, Maria
Remédio, Maria Teresa Cruz, Mário Bámbule,    Mariana Silva, Mariana Ferreira,
Marta Mattioli, Máquina Lírica, Micro Audio Waves, Miguel Boneville, Miguel Cabrita,
Miguel Honrado, Miguel Januário, Miguel Ramalho, Miguel Rocha, Mike Ettiene, Nina
Hole, Ñiño Vaudu, Nuno Carrusca, Nuno Grande, Nuno Lemos, Nuno de Melo
Gonçalves, Nuno Ramos, Nuno Rebelo, Olga Ramos, Patrícia Caldeira, Patrícia
Craveiro Lopes, Paula Lourenço, Paula Serrano, Paulo Catrica, Paulo Henriques,
Paulo Morais, Paulo Varela Gomes, Pedro Almeida, Pedro Barateiro, Pedro Brito,
Pedro e Diana, Pedro Fazenda, Pedro Ferreira, Pedro Gadanho, Pedro de Llano,
Pedro Letria, Pedro Salgado, Peter Bastian Zin, Philippe Claisse, Possidónio
Cachapa, Prontontype, Rafael Toral, Raquel André, Raquel Feliciano, Ricardo Jacinto,
Ricardo Mata, Ricardo Nicolau, Rita Fabiana, Rita Roberto, Rodolfo Pimenta, Rodrigo
Eduardo Silva, Rogério Ribeiro, Rosana Bartolini, Ross Curtis, Rui Gato, Rui Horta,
Rui Matos, Rui Oliveira, Rui Prata, Rui Torres, Ruth Rosengarten, Rute Gaspar,
Sandra Carneiro, Sandra Casaca, Sara Anjo, Sara Antónia Matos, Sara Navarro,
Scott Chanberlin, Sérgio Cruz, Sérgio Gomes, Sérgio Vicente, Sílvia Moreira, Sílvia
Zagni, Skeamo, Sofia Borges, Sofia Dias, Soraya Vasconcelos, Stolen Images,
Susana Calvário, Susana Gaudêncio, Susana Marques, Susana Pires, Susana
Piteira, Tânia Diniz, Teatro do Vestido, Teresa Campos, Teresa Lacerda, Teresa Pinto
Correia, Teresa Ranieri, Tiago Afonso, Tiago Angelino, Tiago Cadete, Tiago Fróis,
Tiago Gandra, Tiago Pereira, Tomás Maia, Tora Tora Big Band, Tumbala, Vanessa
Castro, Vasco Costa, Vasco Fernando, Vasco Pimentel, Victor Mestre, Victor Roriz,
Videopixel, Virgílio Ferreira, Virgínia Fróis, Vítor dos Reis, Volker Schnuttgen, Ward
Janssen, Zaaj Collective, Zecafoni@.

AUTORES 1995 a 2010

Adriana Castro, Alberto Carneiro, Alessandra Giura Longo, Alessandro Olla,
Alexandra Ferreira, Alexandre Pais, Alberto Zamboni, Alípio C. Neto, Álvaro Teixeira
Lopes, Américo Rodrigues, Ana Cristina Azerêdo, Ana Fátima Pagará, Ana Ferreira,
Ana Lúcia Barbosa, Ana Sêrro, Ana Teresa Magalhães, Ana Vasconcelos, Anderson
Cunha, Andreu Jacob, Anne Metta Hjorthoj, André Cepeda, André Gonçalves, André
Jorge Pinto, André Ruivo, Aníbal Lemos, Anónima Nuvolari, António Chambel, António
Manuel Venda, António Rui Moutinho, António Saez Delgado, Antoni Remesar,
António Pinto Ribeiro, Arnie Zimmerman, Arthur Meijer, Aurora Carapinha, Banda
Filarmónica da Carlista, Bela Nafa, Benjamin Menédez, Bernardo Pinto de Almeida,
Breaks Lda., Bruno Marchand, Bruno Pernadas Ensemble, Canal Zero, Carina
Rafael, Carlos Barreto, Carlos Bexegas, Carlos Pinto de Sá, Carlos Maza, Casal do
Leste, Catarina Caetano, Catarina Rosendo, Catherine Henke, Cátia Leitão, Célia
Barros, César Cornejo, Claire Fressynet, Cláudia Fischer, Claus Domine Hansen,
Coca Froes, Colectivo 12, Colin Figue, Coral de S. Domingos, Cristina Ataíde, Cristina
Azevedo Tavares, Dan Kaufman’s Shibboleth, Daniel Pires, Delfim Sardo, Diana
Simões, Digitano, DJ Analógico, DJ G-Trash, DJ Magau, DJ Ride, Draska, Duarte
Belo, dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS, Dulce Neves, Eduardo Sérgio, Elisa
Lessa, Elsa Gonçalves, Emília Tavares, Ena Pá 2000, Errar é Humano, Etelvina
Sanches Ferreira, F. Nesta Selecta, Fábrica de Sonhos, Fat Freddy, Fermin Jimenez,
Filipe Morais Araújo, Francisco Pato de Macedo, Frederico Lobo, Frei Bento
Domingues, Gideon Nel, Gabriela Vaz-Pinheiro, Galissa, Gil Nave, Gonçalo Tarquínio,
Gonçalo Tocha, Graça Pereira Coutinho, Guilherme Garrido, Guedes Ferreira, Hajime
Fujita, Hans Jörg Böhm, Heitor Figueiredo, Ícaro Dias da Silva, Iñaki Lopes, Isabel
André, Isabel Sabino, Jacinto Lageira, Javier Maderuelo, Jerónimo Cid da Silva,
Joaquim Cerqueira Gonçalves, Joaquim Pimentão, Joana Torgal, Joana Sá, João
Alface, João Appleton, João de Almeida, João Barrento, João Bastos, João Bento,
João Carrilho da Graça, João Gargaté, João Miguel Simões, João Paulo Feliciano,
João Pereira, João Pinto, João Barros de Oliveira, João Tabarra, João Valente, Jordan
Baseman, Jorge Gaspar, Jorge Vieira, José Augusto Mourão, José Bragança de
Miranda,  José Luís Neto, José Maçãs de Carvalho



Teclado com Circuit Bending

Sonoscultura, Arduino com André Gonçalves,
Convento de S. Francisco

Sonoscultura, dio3Estu Circuit Bending,
Convento de S. Francisco 

Exposição Intervir na Paisagem, com Alberto Carneiro,
Convento de S. Francisco

Master Class de Piano com Mario Laginha, 
Quinta das Artosas

Concerto Trio Carapiá, Convento de S. Francisco

Ensaios com corantes fluidosEnsaios com projecções e espelhos,
Convento de S. Francisco

Sonoscultura João Ricardo Barros Oliveira Calustro, Sonoscultura com Nuno Rebelo, 
Convento de S. Francisco

Concerto Alvaro Teixeira Lopes, Sociedade
Filarmónica Carlista

Concerto Master Trio com Mario Lajinha, Carlos
Barreto e Marco Franco, Sociedade Filarmónica
Carlista



FORMAS E TÉCNICAS NA TRANSIÇÃO 2011 - 2012

Resgate, Mudança, Adaptação, Construção, Simbiose,
Regeneração, Estrutura, Diversidade, Especificidade,
Desenvolvimento, Identidade, Informação, Lugar.

Conferências, Exposições, Concertos, Oficinas Experimentais
Bolsas de Residência Artística, Eventos Multidisciplinares

Fotografia, Música, Performance, Cerâmica, Escultura, 
Design de Equipamento, Arte Pública, Cibernética, Arquitectura

23
Instalação Circuitos Integrados, Festival Ananil



Direcção da Oficinas do Convento:
João Bastos, João Sofio, Nuno Lemos, Tiago Fróis e Vasco Silva

Directores dos Programas de Artes Plásticas: 
José Manuel Rodrigues, Nuno Lemos, Nuno Rebelo,  Sara Matos,  Tiago Fróis, Vasco
Silva e Virgínia Fróis

Directores dos Programas de Música: 
João Bastos e Tiago Fróis

Directores dos Programas Transdiciplinares: 
João Bastos, João Sofio e Tiago Fróis

Directora dos Programas Educacionais: 
Marta Mattioli

Equipa de Produção: 
Maria Manuel Pinto, Maria Santos, Sandra Coelho e Tiago Fróis

Equipa Técnica: 
João Bastos, João Sofio, Nuno Lemos e Rui Cacilhas

Fotografias e Design Gráfico: 
Tiago Fróis

Sitio da Internet: 
Rui Cacilhas e Tiago Fróis

Contabilidade e Gestão:
Jerónimo Batalha, Miguel Cintra, Rachele Andreozzi e Sandra Coelho

Secretariado: 
Maria Santos e Sandra Coelho

25
Equipa, montagens Festival Ananil



Pradução de peças para instalação, TelheiroForno de Sal e Materiais de queima, Telheiro

Desde a sua fundação que a Associação recebe artistas que podem usufruir
dos espaços e equipamentos disponíveis para desenvolver projectos. No último
biénio, o financiamento do Ministério da Cultura ao Programa ‘Da Terra e do Ar’ per-
mitiu desenvolver um programa de bolsas para Residências Artísticas que consti-
tuiram um importante incentivo à produção artística nacional por parte de artistas
emergentes. As Residências têm a duração de um mês, ao longo do qual o artista
seleccionado pode desenvolver o seu projecto, sendo que prevêm a apresentação
final de resultados. 

Sob o tema global “Formas e Técnicas na Transição”, pretende-se que
sejam desenvolvidos projectos que explorem saberes ligados à terra, à natureza e à
construção de paisagem, integrando estes factores na produção artística.
Os projectos deverão ter como ponto de partida o património local, como o Telheiro,
ou os espaços rurais e urbanos da cidade. Os artistas desenvolverão métodos
próprios de envolvimento com os lugares, contribuindo por isso para a revalorização
das culturas locais.

Julho 2011 – Escultura (1) e  Cerâmica / Design de Equipamento (1) 
Setembro 2011 – Escultura (2) e Cerâmica / Design de Equipamento (2)
Novembro 2011 – Espaço Público (1)
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COMPONENTE 1 . RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

O Programa "Formas e Técnicas na Transição", a desenvolver no biénio
2011/2012, visa pensar e promover a criação artística, partindo de um contexto
global de transição. Num período caracterizado por instabilidade, em que todos os
dias se atinge um novo 'peak oil', e tendo em conta que o Convento de S. Francisco,
onde está sediada a Associação Oficinas do Convento, vai entrar em obras de   reabil-
itação, irá apostar-se na utilização de espaços alternativos da cidade e na promoção
da estrutura de trabalho do Telheiro da Encosta do Castelo.

As várias acções programadas - conferências e seminários, residências
artísticas, oficinas experimentais e exposições - assentam no mote conceptual em
que se estrutura o programa. Pretende explorar-se o resgate de técnicas e
metodologias tradicionais em diversos domínios, assim como a promoção das novas
tecnologias em simbiose com saberes ancestrais, abraçando os desafios de
mudança, adaptação e regeneração, necessários na actualidade e contribuindo para
a construção de uma estrutura mais sustentada e assente no conhecimento pela
partilha de experiência.

Habitar 2001, construção do projecto Ninho do João
do Barro, Rosana Bartolin

Constroção para a instalação, Circuitos Integrados
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Instalação sonora Sonoscultura com Nuno Rebelo
Convento de S. Francisco

Oficina dio3Esto Circuit Bending
Convento de S. Francisco

OFICINAS EXPERIMENTAIS DE SONOSCULTURA

As Oficinas Experimentais têm sustentado um dos objectivos definidos para
a Associação, de promover, apoiar e realizar acções de formação artística e
profissional, com formatos variados e adaptados à natureza de diferentes disciplinas.
Manter-se-á para o próximo biénio o programa de Oficinas Experimentais de
Sonoscultura, com o objectivo de proporcionar a criação de objectos escultóricos,
musicais e sonoplásticos, seguindo-se sempre uma segunda componente – as
Oficinas Abertas – onde são expostos ao público os resultados das oficinas.

A participação nestas oficinas tem sido feita mediante inscrição e
pagamento. Tem vindo a testar-se o modelo de residência/oficina, em que as
inscrições de participantes coexistem com o convite à participação de criadores
interessados. Este novo modelo permite a constituição de uma equipa de trabalho
mais rica e heterogénea, permitindo maior dinâmica e troca de saberes. Em 2011
decorrerão duas Oficinas Experimentais, abertas à inscrição de participantes mas
também com convites dirigidos a artistas plásticos e músicos para orientação e
assistência.

Maio 2011 – “WOW”, com Ricardo Guerreiro e Emídio Buchinho 
Novembro 2011 – “Construção de Dispositivos Sonoros e Performativos”, com Nuno Rebelo 29

COMPONENTE 2 . OFICINAS 

ARQUITECTURA E ESPAÇO HABITADO – PROJECTO PEDAGÓGICO 

Este é um projecto pedagógico que será dinamizado na Oficina da Criança
e no Centro Juvenil (Montemor-o-Novo) e que será orientado pelos formadores
Catherine Henke (Artista Plástica) e Nuno Grenha (Arquitecto). Terá como objectivo a
construção de casas em terra crua e, posteriormente, de uma cidade imaginária. Terá
três fases principais:

Num primeiro momento, trabalhar-se-ão algumas ideias e conceitos, através
de jogos e de outros métodos de educação não-formal, que lançarão as primeiras
noções espaciais dos alunos; Num segundo momento, os alunos irão construir casas
em terra crua de pequena escala, partindo de diversas técnicas construtivas;
Por último, os alunos irão construir uma cidade imaginária, traçando caminhos entre
as várias casas realizadas. Esta fase irá promover a reflexão em torno do urbanismo
e da necessidade de regulação, controle e planeamento das cidades.

Setembro de 2011

Construção da peça, Pão Com Manteiga, 
Isaque Pinheiro, campo de feiras 

Construção da peça, Mnire, César Cornejo
Telheiro
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COMPONENTE 2 . OFICINAS 



Batucadeiras Finka Pé do Moinho da Juventude,
Etnocerâmica, Convento de S. Francisco

Instalação Da Água dá Fala, Centro de Artes e 
Ofícios de Tráz-di-Munti, Tarrafal

OFICINAS EXPERIMENTAIS FORMAS E TÉCNICAS EM CIRCULAÇÃO

No seguimento da parceria entre a Oficinas do Convento e a Câmara
Municipal do Fundão, está em fase de planeamento duas outras actividades que
complementam a troca de experiências e saberes entre Fundão, Montemor-o-Novo e
Cabo Verde. 

OFICINA DE CESTARIA (2011) - Partindo da Oficina de “Esculturas Leves”,
realizada em 2008 em Montemor-o-Novo, esta oficina terá como objectivo a réplica
modular desta experiência. Partir-se-á do espaço da aldeia e da sua memória e
dirigir-se-á a oficina a professores de arte / artistas plásticos / antropólogos e ani-
madores culturais, que depois poderão replicar a sua experiência com as comu-
nidades mais jovens.

OFICINA DE PANARIA (2011) - Esta Oficina implicará a vinda de um tecelão
cabo-verdiano até ao Fundão, que aí realizará uma Residência Artística de
cruzamento entre as técnicas e métodos cabo-verdianos. A sua residência terá
também como objectivo a realização de uma oficina, na qual se pretende transmitir os
conhecimentos do tecelão, a sua experiência interdisciplinar em contexto de
residência e apetrechar os participantes com técnicas base de tecelagem.
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COMPONENTE 2 . OFICINAS 

OFICINAS NO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO

No sentido de dinamizar o Telheiro, promovendo actividades dirigidas a
públicos muito específicos que se auto-financiem e permitam até a criação de
receitas, irão decorrer no Telheiro duas Oficinas, dinamizadas por sócios da
Associação: Vasco Silva e Marta Castelo. Estas oficinas, dirigidas a escultores,
designers e alunos de Artes Plásticas, irão contribuir para a construção de peças
artísticas escultóricas a partir dos materiais tradicionais utilizados no Telheiro. O valor
das inscrições, como o valor de venda das peças produzidas, irão permitir suportar as
actividades.

Junho/Julho 2011 – Oficina Experimental de Tijolo Talhado, com Vasco Silva
Outubro 2011 – Oficina Expeerimental de Escultura “Ruína, Fragmento e Construção”, com Marta Castelo

Oficina de modelagem, Projecto A Escola e o Rio,
Convento de S. Francisco

Escultura com tijolos talhados, Telheiro
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COMPONENTE 2 . OFICINAS 



A ESCOLA E O RIO

A Escola e o Rio é um projecto pedagógico de índole artística, científica e
tecnológica. É desenvolvido pela Oficinas do Convento desde 2004 na Escola EB2,3
São João de Deus e tem como parceiros o Agrupamento Vertical de Escolas de
Montemor-o-Novo, a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e o Centro de Ciência
Viva de Estremoz. A actividade principal e regular da acção pedagógica de “A Escola
e o Rio” estrutura-se em Oficinas Experimentais (aulas de campo) nos domínios das
Artes Visuais, Biologia, Geologia, Matemática e Multimédia, sempre no território do
rio Almansor.

Estas Oficinas são de carácter essencialmente prático e enquadram-se nas
competências do 3º ciclo, visando a consolidação e complemento dos
conhecimentos teóricos adquiridos na escola, através da observação e
experimentação directa dos conceitos e elementos estudados. Acreditamos que o
carácter prático e multidisciplinar das actividades programadas neste projecto
contribuem para a desmistificação do estudo científico, tecnológico e artístico.

Oficina de Fotografia Digital com José Manuel
Rodrigues, Convento de S. Francisco

Oficina de Cerâmica Raku, 
Convento de S. Francisco
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COMPONENTE 2 . OFICINAS 

Aula de Campo, Projecto pedagógico A Escola e o Rio, Rio Almansor

 



CONVERSAS À VOLTA DA LUZ 

Estes encontros tiveram início em 2009, com o Programa ‘Da Terra e o Ar’,
sob a curadoria de José Manuel Rodrigues. Cumpriram um importante papel de
mobilização de fotógrafos e outros profissionais e apaixonados da área, acabando
assim por contribuir para a constituição de uma rede de interessados pela temática
da Fotografia. Estes encontros marcaram positivamente a programação da
Associação e o seu papel inovador e pedagogo na programação geral da cidade.
Para os próximos dois anos, pretende dar-se continuidade às Conversas à Volta da
Luz, programando encontros trimestrais, a decorrer no auditório da Biblioteca
Municipal Almeida Faria. Os encontros terão a curadoria de José Manuel Rodrigues. 

23 de Abril de 2011: Filipa Valadares e Rui Oliveira
18 Junho de 2011: Luísa Ferreira e Pedro Gil
24 Setembro de 2011: Sílvia Rosado e Bruno Santos
10 Dezembro de 2011: Luís Pavão e José Maia

Conversas à Volta da Luz, Paulo Catrica, Claudia
Fisher e Manuel Sendon, CSF

Conversas à Volta da Luz, Emilia Tavares e José
Maçãs de Carvalho 
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COMPONENTE 3 . REFLEXÃO

Concerto de Guitarra classica junto ao Rio Almansor



Exposição Anderson Cunha, CSFExposição Da Terra e do Ar, Marco Fidalgo, 
Galeria 9Ocre

OFICINAS ABERTAS

As Oficinas Abertas são o momento de exposição dos trabalhos
desenvolvidos nas Oficinas Experimentais de Sonoscultura. Permitem dar a conhecer
ao público a produção resultante do processo formativo, disseminando também os
métodos e técnicas de trabalho associados aos processos de desenvolvimento de
esculturas sonoras. Para além de se constituírem como uma apresentação da
Oficina, elas partem das técnicas e temas trabalhados para a criação de um novo
produto colectivo, desenvolvido in loco ao longo da Oficina, contendo assim também
um importante carácter de criação artística.

Maio 2011 – “WOW”, com Ricardo Guerreiro e Emídio Buchinho 
Dezembro 2011 – “Construção de Dispositivos Sonoros e Performativos”, com Nuno Rebelo 
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COMPONENTE 4 . EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÕES RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

No final de cada Residência Artística será apresentado o trabalho
desenvolvido pelo artista, em formatos a designar, consoante a natureza do trabalho
desenvolvido e a intencionalidade do autor. Estes são importantes momentos de
divulgação da produção regular da Associação, assim como de criação de pontes
com o  público interessado, através de diferentes linguagens artísticas. 

Julho 2011 – Escultura (1) e  Cerâmica / Design de Equipamento (1) 
Setembro 2011 – Escultura (2) e Cerâmica / Design de Equipamento (2)
Novembro 2011 – Espaço Público (1)

Exposição Esculturas Leves, A Moagem, Fundão Exposição Da Terra e do Ar, Vasco Costa, CSF
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COMPONENTE 4 . EXPOSIÇÕES



Oficinas Abertas, pintura de Nuno Lemos, CSFOficina de Cerâmica, CSF

EXPOSIÇÃO “ESCULTURAS LEVES” (Junho 2011)
Protocolo Oficinas do Convento - Centro Cultural Emmérico Nunes

Também a exposição “Esculturas Leves” será exibida no CCEN de 9 de
Junho a 9 de Julho. Esta exposição resulta do encontro entre mestres cesteiros e
artistas plásticos no moinho do Ananil, em Montemor-o-Novo, no Verão de 2008, para
a criação de peças artísticas a partir da matéria vegetal e dos conceitos de peso e
leveza. No âmbito do programa ‘Da Terra e do Ar’, foi exibida em Montemor-o-Novo,
em Novembro de 2009 e no Fundão, em Dezembro de 2010. 

9 de Junho a 9 de Julho de 2011

EXPOSIÇÃO “NOVOS CRIADORES – SINES_DIGITAL” 
Protocolo Oficinas do Convento - Centro Cultural Emmérico Nunes

A Associação acolherá a exposição do resultado do concurso de Novos
Criadores, inserido na acção Sines_Digital. Esta exposição, que será inteiramente em
formato digital, apresentará ao longo de um dia os trabalhos seleccionados, em
plataformas vídeo. 

Novembro 2011
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COMPONENTE 4 . EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÃO “OPINIÃO 011” (Outubro 2011)
Protocolo Oficinas do Convento - Centro Cultural Emmérico Nunes

No âmbito do protocolo de colaboração celebrado  em Abril de 2009 entre o
Centro Cultural Emmérico Nunes (CCEN) e a Associação, a exposição “Opinião 011”,
patente no CCEN de 15 de Janeiro a 12 de Março de 2011, itinerará para Montemor-
o-Novo de 29 de Outubro a 29 de Novembro de 2011. Será criado um circuito para
exposição das obras, que englobará os espaços da Galeria Municipal, da Galeria
9Ocre, do Convento de S. Domingos e da Associação Espaço do Tempo. Este projec-
to partiu da reunião de um grupo de jovens artistas cujos trabalhos, problemáticas e
metodologias seguem caminhos independentes. A pluralidade de disciplinas que
abordam vai desde o Desenho à Pintura, à Escultura, à Instalação e ao Vídeo.

29 de Outubro a 29 de Novembro de 2011

Exposição Da Terra e do Ar, Celia Barros, CSF Retratos de Um Lugar, Virgilio Ferreira, CSF
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Cidade PreOcupada, CSFCidade PreOcupada, DJ Analógico no Paço dos
Alcaides

CIDADE PRE0CUPADA

Na continuidade do evento cultural Ananil, realizado no Moinho do Ananil de
2005 a 2008, surge em 2009 o Evento Cultural ‘Cidade PreOcupada’: um evento
multidisciplinar desenhado para o espaço citadino. Em 2011, para a terceira edição
do festival, a Associação propõe novamente ‘ocupar’ a cidade com diversas
linguagens que cheguem tanto a novos públicos como à comunidade montemorense.
Esta é uma oportunidade para dinamizar uma série de estruturas e equipamentos
existentes na cidade, assim como para valorizar parcerias, a partir de diferentes
manifestações artísticas, levando para fora do Convento o legado que a Associação
tem vindo a criar a partir da sua experiência de trabalho. 

As propostas para uma cidade ‘PreOcupada’ surgem dos mais variados
campos da criação artística contemporânea: música, performance, pintura, escultura,
instalação, vídeo, entre outros. Paralelamente, valoriza-se a componente formativa,
em formato de oficinas e colóquios, que contribua para um maior envolvimento dos
participantes na discussão acerca da criação contemporânea e para a formação de
um público cada vez mais consciente e crítico.

A edição deste ano conta com a colaboração do IFIF, Idanha Filme and
Internet Festival, (http://if-if.org/) que decorrerá em Montemor-o-novo, articulado com
a Cidade PreOcupada

1, 2 e 3 de Julho de 2011
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OBSERVATÓRIO DA OBRA

Tendo em conta a obra de requalificação que decorrerá no Convento de
S. Francisco nos próximos dois anos, pretende fazer-se uma proposta de construção
de um observatório da obra, dirigida tanto à Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
como à empresa responsável pela empreitada. Este observatório materializar-se-á
numa Casa Suspensa no claustro do Convento, sobre uma paliçada de cerca de
4 metros de altura. De forma articulada com a obra, este observatório poderá acolher
programação relacionada com a ideia de processo construtivo, recebendo propostas
com carácter expositivo (performance, instalação, concertos, etc.). Este espaço
proporcionará também um acompanhamento público do decorrer da obra,
aproximando o público da estrutura, tanto associativa como física, formalizando a
ideia de transparência da acção e de construção participada. Procurar-se-á o apoio
financeiro e logístico de uma empresa de construção de confragens para o efeito.

Concerto Mikado Lab, CSF Habitar 2001, construção do projecto Para Percorrer,
Pedro Fazenda
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PREOCUPAÇÃO

Partindo do festival ‘Cidade PreOcupada’ como uma proposta de
dinamização da cidade de Montemor-o-Novo, a iniciativa ‘PreOcupação’ pretende
criar um circuito de intervenções plásticas em espaços comerciais, activos ou inac-
tivos, da cidade. Apresenta ao público criações artísticas diversas, promovendo simul-
taneamente a valorização do comércio local e conferindo aos comerciantes um papel
activo enquanto agentes culturais. Constitui-se assim também como uma discussão
acerca do papel e lugar das Artes Plásticas no panorama actual, lançada a partir do
consumo cultural activo. Este ciclo de Exposições conta com a participação de diver-
sos artistas Plásticos e engloba diversas linguagens, constituindo-se desde 2010
como parte integrante da programação da Associação e, mais especificamente, do
evento anual ‘Cidade Pre0cupada’.

PreOcupação, Instalação Dar Bandera, 
Peter Bastian

Exposição Homem Gnoimone, Vasco Costa
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Ananil evento cultural, junto ao moinho de água do Ananil



As valências e competências agregadas à Associação permitem dar apoio,
protocolarmente, a actividades programadas com alunos da Universidade de Évora e
da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, nas área da escultura,
cerâmica e fotografia.  

A Associação apoia também projectos de Associados, agentes culturais e
artistas, sobretudo ao nível de residências para produção de projectos, a partir da
avaliação das suas propostas e da capacidade de resposta existente.

Na área da cerâmica os artistas poderão dispor de apoio técnico
especializado, de matérias-primas, bem como de todos os mecanismos técnicos exis-
tentes no Telheiro, a saber: forno de Sal, forno de Grés e forno tradicional de cozer
tijolo. Este último permite a cozedura de peças de grande dimensão, embora depen-
dente da utilização da unidade fabril do Telheiro da Encosta do Castelo. Para além
destes fornos que permitem a execução de trabalhos em condições específicas,
existe ainda um forno de cerâmica eléctrico, para peças de pequena dimensão.

Residência de criação do Teatro do Vestido, CSF Rodagem do Video Clip (em stop motion) da banda
Voodoo Glow Skulls, João Gargaté, CSF
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APOIO NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICAS
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Habitar 2001, construção do projecto Para Percorrer,
Pedro Fazenda

Residência de criação de João Ricardo Barros
Oliveira, CSF

Agrupamento Vertical de Escolas de Montemor-o-Novo
Alma d’Arame
Câmara Municipal da Vila do Tarrafal
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Centro Cultural Emmérico Nunes
Centro da Terra
Centro de Ciência Viva de Estremoz
Centro Juvenil de Montemor-o-Novo
Comissão Nacional da UNESCO
Direcção Regional de Cultura do Alentejo
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Galeria Municipal de Montemor-o-Novo
Galeria 9Ocre
IFIF
MARCA – ADL
Maus Hábitos
O Espaço do Tempo
Pédexumbo
Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense Carlista
Universidade de Évora
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ENTIDADES FINANCIADORAS

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Junta de Fraguesia de Nossa Sra. da Vila
Junta de Fraguesia de Nossa Sra. do Bispo
Monte Velho
Brincor
Fundação Eugénio de Almeida
Ministério da Cultura / Direcção Geral das Artes

Oficina de impressão fotografica Digital, CSF Residência de criação de Anderson Cunha, CSF
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ENTIDADES PARCEIRAS



Exposição de uma propósta para arquitectura no
Convento de S. Francisco

Estudos para linha gráfica

http://www.oficinasdoconvento.com
website de divulgação da Associação, historial, projectos e actividades correntes.

http://www.umsitionorio.com 
website do projecto “Um Sítio no Rio”, que reúne informação e conteúdos multidisci-
plinares em torno da região do rio Almansor.

http://cidadepreocupada.oficinasdoconvento.com 
website do evento multidisciplinar anual “Cidade Pre0cupada”.

http://ananil.oficinasdoconvento.com
website do evento multidisciplinar “Ananil”, que decorreu de 2005 a 2008.

http://www.montemordoc.com 
website do projecto “Montemordoc”, realizado em 2009, que englobou uma Oficina e
uma Mostra de Cinema Documental.

http://dopesoedaleveza.oficinasdoconvento.com 
website do Programa “Da Terra e do Ar”, que decorreu no biénio 2009/2010 e que
englobou Residências Artísticas, Conferências, Exposições e Oficinas.

http://dasformasedatecnica.oficinasdoconvento.com
website do Programa “Das Formas e da Técnica”, que decorrerá no biénio 2011/2012
e que englobará Residências Artísticas, Conferências, Exposições e Oficinas. 51

Espaço – Arte Contemporânea
Matos, Sara Antónia (org.), (2008), Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo

Projecto RIO – Arte, Ciência e Património
Fróis, Virgínia (org.), (2007) Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo

Margens – Arte Contemporânea
Matos, Sara Antónia (org.), (2007), Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo

Conversas à Volta dos Conventos
Fróis, Virgínia (org.), (2003), Casa do Sul, Évora

A Olaria Tradicional Portuguesa – Colecção de Margarida Ribeiro
Baeta, Luísa (org.), (1998), Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo

Catálogo do III Simpósio de Escultura em Terracota – Habitar 2001
Fróis, Virgínia (org.), (1999), Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo

Catálogos e brochuras da associação Lancamento do site www.umsitionorio.com, CSF
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Publicações e páginas de internet




