OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO

REGRAS E NORMAS DO ATELIER LIVRE - OCT
• O ATELIER LIVRE é uma modalidade de utilização do espaço que tem como objetivo proporcionar aos
utilizadores as condições necessárias para a realização de projetos em cerâmica de pequena e média escala.
• O ATELIER LIVRE decorre no Centro de Investigação Cerâmica das Oficinas da Cerâmica e da Terra, todas
as 5ªas feiras entre as 17h e as 20h, salvo excepções acordadas com o responsável pelo espaço.
• O ATELIER LIVRE é dirigido aos utilizadores que trabalham de maneira autónoma, sendo prestado apoio
técnico pontual por parte do responsável pelo espaço.
• O responsável pelo espaço tem o dever de assegurar uma mesa e espaço de trabalho limpo e condições
favoráveis para a realização do trabalho em cerâmica.
• O utilizador tem o dever de respeitar a organização do espaço e de deixar o local de trabalho como estava no
início da sessão, limpando e arrumando equipamentos e ferramentas.
• O pagamento do ATELIER LIVRE é efetuado através de uma mensalidade de 40 euros que inclui quatro
sessões, dentro do horário estipulado. Estas sessões não têm de ser consecutivas, podendo o utilizador marcar, no
ato do pagamento, quais as datas das quatro sessões que tenciona frequentar.
• Cada sessão tem um limite de 5 vagas. Cabe ao utilizador informar-se, no ato de inscrição, se as datas
pretendidas têm vaga disponível e assim proceder à marcação das sessões.
• O valor da mensalidade inclui 15KG de Barro Vermelho (Vendas Novas ou Freixo do Meio) ou 10KG de Pasta
de Azulejos ou 10KG de Gres.
• O valor da mensalidade inclui a utilização de revestimentos – engobes ou fritas – até um limite de 500 gramas
de material seco.
• O valor da mensalidade inclui uma cozedura elétrica em forno de 85L.
• O utilizador tem a opção de adquirir mais barro para além do que está incluído na mensalidade, mediante o
pagamento extra do mesmo, conforme a tabela de preços.
• No início da primeira sessão o barro é entregue ao utilizador e identificado.
• O responsável pelo espaço tem o dever de assegurar que entre as sessões o barro (devidamente identificado)
do utilizador fica guardado até ser devolvido na próxima sessão.
• O utilizador não deve abrir nenhum saco de barro senão o seu, sem o consentimento do responsável pelo
espaço.
• O responsável pelo espaço não é obrigado a garantir disponibilidade imediata de todos os tipos de barros. O
utilizador deve informar o responsável pelo espaço do material que irá precisar, pelo menos com uma semana de
antecedência.

Segundo os artigos 27º e 28º das REGRAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E NORMAS DE
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS da OFICINAS DO CONVENTO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DE ARTE E COMUNICAÇÃO, o uso das instalações obriga ao respeito pelas regras de
civismo e higiene e a um comportamento respeitador da ordem pública.
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