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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
As Residências Artísticas têm como objectivo a recepção
de projectos artísticos durante um determinado período
do tempo, que permita o desenvolvimento de um trabalho
inovador a partir do contexto em que é realizado.
Os artistas em residência têm a oportunidade de
desenvolver métodos próprios de envolvimento com os
lugares, contribuindo para uma revalorização e para a
sustentabilidade das culturas locais.

Residências auto-propostas

Os candidatos enviam as suas propostas de residência, a
realizar nas datas por eles escolhidas.

Residência por concurso

As inscrições para concurso abrem uma vez por ano e
a residência tem a duração de um mês. O candidato
seleccionado recebe uma bolsa para despesas relativas
à sua residência. Esta bolsa inclui alojamento, espaço de
trabalho e um prémio para despesas de produção como
materiais, cozeduras e outros.
Saber mais

OFICINAS
Desde 1997 que a Oficinas do Convento privilegia
acções de formação e troca de experiências que
resolvam lacunas a nível nacional e se traduzam
numa mais valia para os participantes. Estas acções
permitem reforçar e consolidar a produção artística
contemporânea nacional, promovendo processos de
aprendizagem para novos artistas e, simultaneamente,
promovendo a divulgação do trabalho de profissionais
experientes.

Curso de Cerâmica

Curso com a duração de um ano que tem como
principal objectivo desenvolver um pensamento
plástico e usar a técnica ao serviço da criação.

Oficinas de Formação e Investigação

Oficinas pontuais, de iniciação ou avançadas, dirigidas
e adaptadas a diferentes grupos e faixas etárias
e organizadas consoante as suas necessidades e
interesses.

Aulas Particulares

Apoio técnico ao desenvolvimento de trabalhos ou
projectos específicos na área da cerâmica.
Saber mais

PASTAS CERÂMICAS
De produção artesanal e com matérias-primas
maioritariamente locais, as pastas cerâmicas produzidas nas
Oficinas da Cerâmica e da Terra apresentam características
adequadas a diferentes tipos de modelação e cozeduras.
As receitas das nossas pastas, melhoradas ao longo de
vários anos, resultam em materiais cerâmicos amplamente
utilizados, seja para o fabrico de materiais de construção
ou para a modelação de pequena, média ou larga escala,
para alta ou baixa temperatura.
Saber mais

COZEDURAS
Nas Oficinas da Cerâmica e da Terra fazemos muitos tipos
de cozeduras diferentes. Entre fornos a lenha de diferentes
dimensões e temperaturas, campânulas e muflas a gás
para Raku e fornos eléctricos de várias dimensões, o espaço
oferece-nos a possibilidade de realizar queimas alternativas
ou tradicionais, como a suenga, o forno de papel, de
serradura e de buraco, entre outros.
Saber mais

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
O Telheiro da Encosta do Castelo iniciou a sua
actividade com a produção artesanal de materiais
de construção tradicionais, como o tijolo burro e a
tijoleira. Utilizando formas de madeira, a produção
é feita na eira, a céu aberto, durante o período de
Março a Outubro, época que permite a secagem ao
sol e a cozida em fornos de “tiro directo” a lenha. Este
processo, absolutamente artesanal, permite responder
a encomendas específicas, ao nível do tamanho e da
forma.
No Inverno o Telheiro dedica-se à produção de
materiais cerâmicos decorativos, com vidrados e
engobes, para pavimentos e revestimentos de interiores
e exteriores. O design destes produtos resulta do
levantamento e investigação em torno dos motivos
da arte e da arquitectura tradicional. Os padrões
produzidos inspiram-se nos alicatados, enxaquetados,
ladrilhos de influência medieval e nos elementos
decorativos identificadores da arquitectura da região.
Saber mais
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