F.A.Q.s
Perguntas frequentes

Residências Artísticas OCT

Para fazer uma residência num dos espaços das Oficinas da Cerâmica e da Terra, o que
preciso de fazer?
Enviar e-mail para telheiro@oficinasdoconvento.com com informações sobre a residência,
como o tipo de trabalho pretende fazer, quais os materiais e respetivas quantidades que irá
precisar (pastas cerâmicas, gesso e/ou outros) e quais as datas preferidas para a realização
da residência, assim como duração da mesma.

Qual a disponibilidade do espaço?
A disponibilidade do espaço varia consoante outras residências ou atividades que estejam
a decorrer. Ao recebermos indicação das datas pretendidas para a residência
confirmamos se o espaço está disponível nessa altura.

Como posso saber o custo final da residência que quero fazer?
Após recebermos informações sobre a residência como a sua duração, tipo de trabalho a
realizar e materiais que serão utilizados, podemos indicar um custo estimado da residência,
que será sempre acertado no final da mesma.

Os materiais estão incluídos no uso do espaço?
Não. O uso do espaço inclui a utilização do mesmo e dos equipamentos existentes, como
rodas de oleiro, máquina de lastras, extrusora, moldes de gesso, etc.. Não inclui pastas
cerâmicas, gesso, outros consumíveis ou cozeduras.

Qual a disponibilidade de assistência técnica?
O apoio técnico (ou aulas particulares) tem um custo de 10€/ hora e deve ser agendado
previamente consoante disponibilidade do formador.

Tenho que pagar no início da residência?
Não. O pagamento é efetuado no final da residência.

Qual o horário de entrada/check-in?
Os residentes devem fazer a entrada, tanto na camarata como no atelier, entre as 9h e as
16h dos dias úteis.

Qual o horário do espaço?
O espaço não tem um horário definido; o residente terá acesso livre ao atelier de forma a
praticar o horário de trabalho que preferir.

É possível trabalhar no atelier aos fins de semanas e feriados?
O residente pode trabalhar no atelier aos fins de semanas e feriado desde que tenha feito a
entrada no atelier num dia útil, dentro do horário definido. Não é possível agendar apoio
técnico aos fins de semanas e feriados.

Onde posso ficar alojado?
O residente pode ficar alojado na camarata comum existente no Convento de S. Francisco,
onde se situa a sede da Associação. Este alojamento tem um custo de 3€/noite e será
necessário trazer toalha e roupa de cama ou saco-cama.
Se preferir ficar alojado noutro local, podemos sugerir uma pousada na cidade.

Como funcionam as refeições?
As refeições ficam a cargo do residente.
Existe cozinha comum no Convento de S. Francisco e nos espaços das Oficinas da
Cerâmica e da Terra, sendo que o residente poderá cozinhar e gerir as suas refeições,
respeitando as normas dos espaços.

A residência inclui seguro?
Não. Se o residente quiser optar por um seguro deverá ser o mesmo a fazê-lo.

Existe roda no atelier?
Sim, existem duas rodas e o seu uso está incluído na utilização do espaço, assim como os
outros equipamentos do atelier.

Como funcionam as queimas nos fornos elétricos?
A enforna e desenforna das peças é realizada pelo técnico da equipa OCT, sendo que o
residente poderá assistir à mesma caso pretenda.
Nos casos em que a residência termina e as peças ainda não estão secas, as mesmas ficam
a secar e serão cozidas logo que possível. O residente deverá identificar as peças e deixar
indicação da temperatura de cozedura pretendida.
O preço de tabela para as cozeduras é aplicado nos casos em que o forno está totalmente
preenchido unicamente com peças do residente. Normalmente isso não acontece e na
mesma cozedura são queimadas peças de diferentes utilizadores, sendo que o custo da
cozedura das peças é proporcional ao espaço que as mesmas ocupam no interior do
forno.

Quais são as medidas dos fornos?
Forno 85L – 38 cm altura / 36 cm largura / 54 cm profundidade
Forno 160L – 60 cm altura / 45 cm largura / 57 cm profundidade
Forno 600L - 98 cm altura / 75 cm largura / 75 cm profundidade

Como sei quando as peças estão cozidas?
O residente será informado pelo responsável pela cozedura das peças logo que as mesmas
estejam cozidas e desenfornadas.

