
LearnBIØN 
Desenhar e Construir com Blocos de Terra Comprimida

BIØN – Building Impact Zero Network é uma rede de organizações activas na área da construção a baixo 
impacto ambiental, mas com impacto social positivo. A nossa missão é a partilha de conhecimento, práticas e 
experiências contribuindo para um melhor ambiente construído e para a comunidade.
O projecto LearnBIØN ambiciona construir e partilhar conhecimento além fronteiras e envolve 7 parceiros de 
5 países da Comunidade Europeia. Como parte desta rede e como coordenador de projecto, a Oficinas do 
Convento – Associação de Arte e Comunicação ONGD (OC) organizará o primeiro curso deste projecto, que 
teve início em 2016 e terminará em 2018.
Mais informações: www.bi0n.eu ou www.oficinasdoconvento.com

_ o quê?

Desenhar e Construir com Blocos de Terra Comprimida 
(BTC) num contexto real, prototipando à escala 1:1 para 
a comunidade local em espaço público. Neste momento 
ocorre a análise de várias possibilidades de construção 
indo ao encontro das necessidades locais em Montemor-
o-Novo.
Porquê BTC? Os BTC respondem às necessidades e 
standards contemporâneos. Sendo pré-fabricados e 
caracterizados por faces planas e regulares a sua 
aplicação em obra assemelha-se a uma alvenaria 
regular convencional, apresentando no entanto todas as 
vantagens da terra crua.
O curso terá a duração de quatro semanas. A matéria, 
o material e as técnicas de alvenaria serão abordadas 
entre teoria e prática. Os temas principais que se 
abordarão por semana são: BTC, da matéria ao material, 
a cadeia de produção; BTC, princípios de construção, 
tipos de alvenaria, tipos de argamassas; BTC estruturas e 
detalhes, arcos, abóbadas e cúpulas; BTC acabamentos, 
tipos de rebocos e manutenção.

_ quem?

OC é uma Organização Não Governamental para 
o Desenvolvimento e Centro UNESCO sediada em 

Montemor-o-Novo, desde 1996. Desenvolve actividade 
artística interligando artes visuais, som, design, 
património, através da promoção artística, formação, 
produção e disseminação.
A equipa da OC é transdisciplinar: artistas, designers, 
arquitetos, gestores de projeto e engenheiros trabalham 
em constante diálogo com artesãos e comunidade local.
A OC tem experiência em investigação e formação em 
diferentes materiais e técnicas, desde cerâmica (tijolo 
e tijoleira artesanais, escultura, olaria) à terra crua 
(produção de BTC, taipa, adobe) estabelecendo uma 
ponte entre vernacular e contemporâneo.

_ onde?

Montemor-o-Novo (MoN) é uma pequena cidade 
do Alentejo, com baixa densidade populacional e  
população envelhecida. Encontra-se localizada no eixo 
que liga Lisboa (1h30m), Évora (30min) e Badajoz, 
Espanha (2h30m).
A cidade tem um movimento associativo e cooperativo 
muito rico que ajuda no desenvolvimento de actividades 
culturais e sociais, traduzindo-se num vasto calendário de 
oportunidades.
A paisagem que circunda Montemor-o-Novo é a que 
tipicamente encontramos no alentejo, montado de 
sobro e azinho e olivais, sendo o fator distintivo desta 
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cidade a presença do castelo, e os inúmeros edifícios 
conventuais, em paralelo com casas caiadas construídas 
maioritariamente em taipa.
A cidade é pequena mas oferece todos os serviços 
básicos. MoN tem vida nocturna especialmente aos 
fins-de-semana e feriados, incluindo festivais de música, 
teatro, marionetes e artes performativas ao longo do ano.
A falta de emprego na cidade resultou em desemprego 
jovem o que se traduz no aumento dos NEET (pessoas 
jovens que não se encontram a estudar, a trabalhar ou a 
fazer formação).
A OC acredita em Acção Local, aspirando envolver a 
população da cidade e aldeias mais próximas.

_ quando?

O curso terá lugar de 20 de Abril a 20 de Maio de 
2017.
O período de trabalho é de Segunda a Sexta. Durante 
os fins de semana decorre um programa paralelo de 
conferencias e visitas.
O programa está dividido em 4 semanas de 40 horas 
cada:
Semana#1: CEB da matéria ao material, cadeia de 
produção; Semana #2: BTC, princípios de construção, 
tipos de alvenaria, tipos de argamassas; Semana #3: BTC 
estruturas e detalhes, arcos, abóbadas e cúpulas; Semana 
#4: BTC acabamentos, tipos de rebocos e manutenção.
Ainda que o programa preveja uma forte componente 
teórica, o maior foco será uma abordagem “mãos à 
obra” às técnicas de construção com BTC 

_ food and accomodation

Existem nas nossas instalações cozinhas partilhadas para 
utilização dos participantes.
O almoço está incluído na taxa de inscrição e terá lugar 
na Cantina Escolar ou no Projecto de Cantina Associativa 
Mambo, na nossa sede. As refeições poderão ser 
vegetarianas.
Pequeno almoço e jantar não estão incluídos. Assim que 
tivermos a lista final de participantes, individuaremos 
várias possibilidades para ajudar à organização dos 
participantes.
Existem vários restaurantes e cantinas na cidade. Pequeno 
almoço ronda 2-5€; Refeições entre 6 a 15€.
O alojamento será no dormitório da OC (partilhado). 
Existe a possibilidade de montar a própria tenda para 
mais privacidade. No caso de necessitar de mais conforto 
a cidade oferece várias hospedarias e pousadas. Se 
necessitar entre em contato conosco para sugestões.

_ como chegar
Montemor-o-Novo fica a 1h15min de Lisboa e 20min de 
Évora.
Aeroporto mais próximo: Lisboa.
Autocarro directo da Rede Expressos de Lisboa, Faro, 
Coimbra.
Mais informações: www.rede-expressos.pt

_ cotas

Curso completo: 700€ (desconto* - 400€)
Módulo semanal: 250€ (desconto* - 180€)
Descontos: * estudantes e desempregados sobre 
apresentação de certificado. 10% de desconto para 
associado OC.
Bolsas de estudo: Contacte-nos para mais informações.

A cota inclui alojamento, almoço, material didático, 
utilização de ferramentas e seguro.

Detalhes para pagamento:
nome: OFICINAS DO CONVENTO-ASSOC.CULTU.DE ARTE 
E COMUNIC.
IBAN: PT50004563904013048881658
BIC/SWIFT: CCCMPTPL
morada: Convento de S. Francisco, Carreira de S. 
Francisco, 7050-160 Montemor-o-Novo

_inscrição

Preencher a ficha de inscrição on-line:
Link para a página de inscrição
Em caso de problemas com o formulário envie email para:
oc@oficinasdoconvento.com

Caso as inscrições ultrapassem o número de vagas a 
seleção será feita através de carta de motivação e CV. 

_ calendário

• data limite de inscrição: 17 de Março
• divulgação da lista de participantes: 24 de Março
• data limite do pagamento: 31 de Março
• data do encontro: 20 de Abril
• início do curso: 21 de Abril

_ contactos

Marta Mattioli +351 925396146
Tânia Teixeira +351 938137907
oc@oficinasdoconvento.com

coordenation: partners:


