


Todos os anos, já desde o final da década 
de 1990, a Oficinas do Convento propõe 
eventos de reflexão e debate sobre temas 
da actualidade artistica e da sociedade: as 
Conversas à Volta de... 
Volvidos quase 20 anos sobre o primeiro ciclo, 
“Conversas à Volta da Terra” (1997)  regressa-
se a essa matéria que preenche as mãos do 
artista buscando a forma e nos abraça em jeito 
de muro numa casa Alentejana.
Procura-se enriquecer a reflexão sobre o tema 
através de depoimentos de áreas científicas  
pontuados por questões artísticas que nos 
levam a um questionamento mais profundo 
entre a razão e a intuição, entre o tangível e o 
sensorial. 

A matéria física decomposta em ínfimas 
partículas ou como ingrediente metafísico 
da criação artística e arquitectónica. Numa 
conversa, soltam-se os átomos dos processos 
de transformação, da matéria ao material, do 
material à matéria conceptual da criação. 

Pretende-se abranger as várias matérias 
presentes nas Oficinas da Cerâmica e de Terra, 
com especial foco na terra/ argila, que dá corpo 
a trabalhos de produção de materiais crús e 
cozidos, e que se pode tornar etérea através 
do fogo, nas transparências da arte do vidro. 
Desvelam-se grão a grão distintas matérias 

Transportai um punhado de terra todos os 
dias e fareis uma montanha.  Confúcio

científicas, artesãs, artísticas e arquitectónicas 
que se interligam… se tocam... se fundem… 
como a fusão da matéria crua no percurso do 
fogo.

Objectivos:

Reflectir sobre os cruzamentos inter-
disciplinares que gravitam à volta da matéria 
terra e dos materiais terra crua, terracotta, 
vidro;

Divulgar a matéria terra e os seus processos 
de transformação, como matéria de futuro e 
inovação rumo à sustentabilidade;

Reflectir sobre a origem e importância das 
matérias primas e sobre a sua estrutura e 
potencial seja do ponto de vista poético que do 
ponto de vista científico;

A OCT convida-o  assim, à conversa com um 
painel de arquitectura, engenharia, arte, 
geologia que nos permitirá refletir sobre o 
potencial e futuro desta matéria prima de 
grande importância histórica e presença na 
paisagem.

Boas Conversas!
Tânia Teixeira



Programa

10:45 Recepção dos participantes

11:00 Abertura

11:15 Vivian Cabral 
“Resíduo ou Matéria? A proposta de utilização das lamas de 
estações de tratamento de água em cerâmica”

12:00 Sérgio Carronha 
“Uma forma de relação entre criação, matéria prima e lugar”

12:45 Conversas

13:15 Almoço ao sabor das matérias da estação.

14:45 Visita Guiada às OCT (Telheiro+Lab Terra+Lavadouros)

15:30 Lucile Couvreur 
“La tierra como material de construcción: estado de los cono-
cimientos actuales y vías de desarrollo.”

16:15 Alexandre Bastos 
“Reflectir sobre os cruzamentos inter - disciplinares”

17:00 Conversas

18:00 Café e bolinhos e Exposição na Casa do Poço

19:00 Concerto de John&Dan



À Conversa Com...
Moderação

ÍCARO FróIS Dias da Silva

Geólogo

Atualmente a trabalhar no Maciço de Évora como 
investigador de pós-doutoramento no Instituto 
Dom Luiz sob supervisão do Prof. Doutor Manuel 
Francisco Pereira (Universidade de Évora). 
Licenciou-se pela Universidade de Lisboa em 
2004 e tem o Doutoramento Europeu obtido na 
Universidade de Salamanca (USAL) em 2013, 
pelo qual recebeu o prémio extraordinário. No 
seu percurso especializou-se em cartografia 
geológica no soco Varisco da Península Ibérica, 
trabalhando inicialmente na região de Santa 
Susana (Alcácer do Sal), com um grupo informal 
de jovens investigadores, sob a orientação do 
Prof. José Brandão Silva (Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa). Após alguns anos 
a trabalhar na área da divulgação cientifica, 
património geológico e produção cultural na 
associação Oficinas do Convento, em Montemor-o-
Novo, incorpora o Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) como “Investigador em Formação”. 
Durante esse período realiza o doutoramento 
em Geologia Estrutural e Cartografia Geológica 
desenvolvendo trabalho na região portuguesa do 
Douro Internacional, orientado por José Ramón 
Martínez-Catalán (USAL), Emílio González-
Clavijo (IGME) e Alejandro Díez Montes (IGME) 
e colaborando com diferentes investigadores e 
equipas de investigação de Portugal, Espanha e 
Alemanha. Desde então, ganhou experiência em 
petrologia metamórfica e ígnea, estratigrafia, 
sedimentologia, geocronologia, geoquímica e 
paleontologia do Paleozoico. Participa atualmente 
em diferentes projetos de investigação nacionais e 
internacionais.

CURADORIA

TÂnia Teixeira

Aquitecta

Actualmente coordena as actividades do 
Laboratório de Terra - OCT, continuando as 
suas pesquisas e experiências no campo da 
arquitectura em terra. É responsável pelo 
projecto europeu LearnBIØN na área da 
educação de adultos para a sustentabilidade, 
participação e construção a baixo impacto.
O seu interesse pela sustentabilidade e a 
arquitetura vernacular levaram-na a colaborar 
com o colectivo francês Touraterre e mais 
recentemente com a Universidade de Linz  - 
BASEhabitat (Austria) organizando eventos 
e formações relacionados com o tema da 
construção sustentável, mais concretamente 
sobre arquitectura em terra crua. 
Realizou várias especializações em materiais 
naturais e técnicas tradicionais de construção, 
aplicadas à arquitetura contemporânea e à 
preservação do património.
Colaborou com os ateliês italianos OBR – 
Open Building Research e GEZA – Gri e Zucchi 
architetti associatti. 
Arquitecta pelo dARQ da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra e 
pelo Politécnico de Milão. 
É membro da OASRN desde 2010.



VIVIAN CABRAL

“Resíduo ou Matéria ?
A proposta de utilização das lamas de 
estações de tratamento de água em 
cerâmica”

Engenheira Ambiental, investigadora 
visitante Vicarte, douturanda em Eng. Civil - 
Universidade Federal de Viçosa, Brasil.

Sinopse
De maneira errada, acabamos por descartar 
matéria. Cria-se assim o conceito de resíduo. Mas 
esse é um conceito criado por nós, para tratar a 
matéria que não sabemos onde empregar, mas 
que pode sim voltar a ter uso. Na Natureza nada se 
perde, como postulou o químico francês Lavoisier. 
Foi na faculdade de engenharia do ambiente, já 
no final da licenciatura, na cadeira de economia 
ambiental, que me deparei com questões 
importantes sobre economia de recursos – a lógica 
linearizada do modelo atual versus uma nova lógica 
cíclica, sem descarte (ou o mínimo), onde sempre 
voltamos a ter a matéria. Isto fez todo sentido. 
Algum tempo depois tive a oportunidade de iniciar 
um projecto com este propósito (aproveitamento 
de resíduo), e que é meu objeto de investigação 
até hoje (há mais de 6 anos), no Brasil. 
Apresentarei esse projecto, materializando a ideia 
de transformação da matéria, ou aproveitamento 
de materiais, tendo como objeto uma matéria 
comum aos artistas e que proponho ponto de 
partida para criações. 
O projecto trata do uso de um resíduo gerado no 
tratamento da água captada em rios ou represas na 
produção de pasta cerâmica para fabrico de objetos 
cerâmicos.
“Na Natureza nada se perde, nada se cria, tudo se 
transforma” Antoine Lavoisier

SÉRGIO CARRONHA

“Uma forma de relação entre criação, 
matéria prima e lugar”

Artista Plástico

Natural de Cascais, ingressa na Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa em 2004 no curso de Escultura que 
se prolonga até 2009.
Começa a expor com alguma regularidade a partir 
do ano 2012 em Lisboa, sendo convidado nos anos 
seguintes a mostrar o seu trabalho em Instituições 
culturais, galerias e espaços culturais em Portugal 
e Espanha.
A sua prática artística está intrinsecamente 
relacionada com a
experiência sensorial do caminhar pelos campos, 
serras e ribeiros. 
A representação da consciência e sensibilidade 
que decorrem das visões e cadências de um dado 
percurso surge da matéria que utiliza no seu 
trabalho e com que nos reenvia para lugares que 
(lhe) são mágicos, ancestrais, renovadores. Os 
objectos que produz, provas únicas desta verdade, 
substituem a experiência desses lugares.
Na imagem, a peça “Binóculos” (terra e vidro) 
apresentada na exposição “Palácio do espanto” no 
Palácio da galeria,Tavira 2016.



À Conversa Com...

LUCILE COUVREUR

“La tierra como material de construcción: 
estado de los conocimientos actuales y vías 
de desarrollo.”

Engenheira de Materiais

Sinopse
Desde el punto de vista de la ciencia de los 
materiales de construcción, la tierra no es otra 
cosa que un hormigón: unos granos de distintos 
tamaños con un aglomerante natural que son las 
arcillas. Bajo esta consideración a priori evidente, 
se esconde una idea innovadora: ¿por qué no 
construir con la tierra como si fuera hormigón? 
es decir, vertiéndola en estado líquido en un 
encofrado. Este es uno de los retos que guía la 
investigación en torno al material “tierra” estos 
últimos años, porque permitiría darle una nueva 
oportunidad a este material de tanta importancia 
en nuestro patrimonio, y sin embargo hoy día 
tan rechazado por la sociedad a pesar de sus 
innumerables ventajas: un material local y de bajo 
coste, capaz en su estado fresco de cambiar de 
consistencia ofrendo infinitas posibilidades de 
puesta en obra. Se trata además de un material 
que permite regular la humedad y la temperatura 
interior de forma ecológica y que es altamente 
compatible con compuestos orgánicos, lo que 
permite reforzarlo con estabilizantes naturales sin 
alterar su reversibilidad. 

Biografia
Lucile Couvreur (Grenoble, Francia) se gradúa como 
ingeniera de materiales en el Institut National 
de Sciences Appliquées de Lyon en el 2012. Su 
“primer contacto” con la tierra como material 
de construcción se produce durante su año de 
estudio en La Plata (Argentina), trabajando con 
la asociación “Tierra Construida” en la comunidad 
indígena de Amaicha del Valle. Tiene la gran 
oportunidad de desarollar su proyecto de fin de 
carrera en Caracol, una cooperativa francesa 
de construcción sostenible donde investiga 
sobre la formulación de hormigones de arcilla. 
En el 2014, después de dos años estudiando y 
trabajando en el laboratorio CRAterre, obtiene el 
título de Post-master “Diplôme de Specialisation 
et d’Approfondissement – Architecture de Terre” 
de l’Ecole Nationale d’Architecture de Grenoble. 
Del 2013 al 2016, integra el equipo de amàco, 
un proyecto transversal entre ciencias de la 
materia, arte y arquitectura, donde trabaja como 
investigadora y formadora en el marco de varios 
workshops. En paralelo, colabora puntualmente 
con Dehesa Tierra, asociación por la promoción 
de la arquitectura y construcción con tierra de 
Extremadura. Esta recién instalada en Feria 
(Badajoz), donde creó junto con su pareja y 
arquitecto Alejandro Buzo, el estudio miga-
ecoarquitectura, especializado en rehabilitación y 
construcción sostenible [eco-miga.es].



ALEXANDRE BASTOS

“Reflectir sobre os cruzamentos inter - 
disciplinares”

Arquitecto

S.Luis, 5/10/16
Sim, sirvo-me e plagio a frase da sinopse-convite 
das “Conversas à volta da matéria “ de forma a 
iniciar a minha sinopse. Um belo titulo.
Este intercâmbio das ‘disciplinas’, esta ginástica 
mental, esta potencialidade das artes e aplicação 
in situ , com o devido conhecimento e sabedoria 
pode-nos preparar para os desafios das obras, 
quaisquer que sejam elas. No fundo , e com 
harmonia, aprendemos a pensar como quem 
respira, ao executar a obra e se dominarmos a 
técnica, a funcionalidade ou a racionalidade sejam 
elas quais forem, ficamos LIVRES para o mais 
importante - a CRIATIVIDADE.
Abarcamos os hábitos da modernidade num 
percurso notável de longevidade, dir-se-ia de 
mobilidade de adaptação temporal do Homem 
ao meio, à sua subsistência, ao seu trabalho, e à 
paisagem onde ele se insere. 
Deste modo Natural e desta filosofia de 
encarar a construção, a arquitectura, as artes 
em geral mantêm-se ( que parece ser o mais 
difícil) a ancestralidade, a sabedoria popular, o 
conhecimento e obviamente a sustentabilidade 
do equilíbrio nunca renegando a actualidade dos 
materiais e a da sua interação. Graças também ao 
paradoxo do “atraso“ de Portugal onde ainda foi 
e é possível aproveitar mão de obra sábia, onde 
o gesto é fundamental, e a erudição completa 
aquela, faz de Portugal um dos países da Europa, 
mais actuais e contemporâneos. Digamos que 
fomos a tempo de passar o testemunho do 
património da memória. No explanar desta 
arquitectura surgem outras linguagens, recursos e 
expressões inerentes à terra. 
É a interdisciplinariedade.
A terra, a argila, os corantes, os pigmentos, 
sejam eles minerais, vegetais ou animais, a cal, 
o cimento inglês, o gesso, a forma de polimento, 
do acabamento dão-nos tanta diversidade que a 
nossa vida não tem tempo. 
Por vezes funcionamos por modas, como é o 
exemplo do acabamento em ‘tadelakt’ que não 
pertence à nossa tradição, mas quase ignoramos 
como se faz uma parede estanhada, os estuques, 
os frescos, os rebocos de cal, os rebocos de argila e 
completamente a escaiola. 
No entanto não podemos esquecer que os 

vestígios são a memória da cultura de alguém. 
Sustentabilidade é isto mesmo e a pobreza induz o 
invento, tornando-se rico e culto. Por fim, temos o 
processo em cada um de nós. Nós mesmos, somos 
sustentáveis? A rede de normas, burocracias, leis, 
e panóplia de regras que nos distrai do processo 
criativo é infindável e a competitividade é obsessão 
da maior parte dos nossos políticos e legisladores, 
em vez de por momentos pensarem que sem a 
criatividade, cultura e ideia não existe competição/
diversidade. Esqueceram-se da palavra, do gesto, 
da memória, no fundo da Ordem e duma forma 
galopante caminham para o abismo.

Bibliografia-síntese
Pigmentos e corantes naturais- entre as artes 
e as ciências- Alexandra Soveral Dias e António 
Candeias
Fundação Luís de Molina
Trabalha para ti - Industrias caseiras . - Livraria 
Civilização-Editora. Porto
Manuales Meseguer.-F.Perez-Dolz . - Pintura Mural 
(Espanha/Barcelona)
Cennino Cennini. CH. Moreau-Vauthier. La peinture. 
Livrarie Hachette
Boas práticas. Escaiola. - Jorge Eduardo Lucena 
Tinoco- arquitecto. Centro de Estudos Avançados 
da Conservação Integrada - CECI- edição nº4 , 2004



Ao Sabor das Matérias da Estação...

MenÚ

Guisado de Outono
em panela de Barro 

e Lume de Chão
[Veg + Non-Veg]

Marmelos Assados 
com Calda de Romã

Vinho tinto ou chá de alecrim 

CONCERTO
JOHN & DAN

O escritor francês Antoine de Saint-Exupéry 
escreveu um dia: “A perfeição é atingida, não 
quando não há mais nada a acrescentar, mas 
quando não há mais nada para retirar”, essa 
busca pelo elementar levou à formação de John 
& Dan. Com Dan Kaufman na guitarra e John 
Bollinger no vibrafone, baixo e bateria. 
O duo está a trabalhar atualmente no primeiro 
álbum com o produtor Martin Bisi e propõe ex-
plorar um vasto terreno sonoro que abrange 
tanto a ternura como a ferocidade.


