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Introdução

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 inspiramse nos alicatados, enxaquetados, ladrilhos de influência medieval e
nos elementos decorativos identificadores da arquitectura da região.
Constituem no seu conjunto uma oferta de materiais genuínos,
representativos do património cultural do Alentejo, de grande
qualidade e interesse para a recuperação de montes, edifícios
históricos e novas propostas na arquitectura contemporânea.
O Telheiro da Encosta do Castelo constitui
-se como património
edificado da cidade de Montemor-o-Novo e representa uma
actividade tradicional da região. A sua preservação e dinamização
contribui para cuidar a identidade cultural da região, enquanto
elemento vivo de memória. O seu espaço pode assim ser visitado
e objecto de estudo no âmbito de diversas áreas disciplinares,
representando por isso um recurso para Escolas, Instituições,
Associações, Empresas, entre outros.
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Da matéria ao material

As Oficinas da Cerâmica e da Terra dedicam-se à investigação
contínua das técnicas de construção tradicional procurando preservar
a cultura construtiva local, em especial no campo da arquitectura
em terra crua. Desenvolvem-se com base nesse trabalho novas
aplicações para essas técnicas procurando uma adequação às novas
exigências da arquitectura contemporânea.
A terra é um material amplamente disponível, no entanto é necessário
um profundo conhecimento das suas características específicas, que
variam de local para local, para melhor poder tirar partido das suas
valências. As Oficinas da Cerâmica e da Terra vêm assim colmatar
essa necessidade, tendo à disposição instrumentos laboratoriais para
testes, seja à matéria terra, quer aos diferentes materiais produzidos
(BTC, taipa, adobe, tijolo…). Existem também as condições para a
elaboração e análises de testes empíricos.
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Terracota

Tijolos 1/2
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Terracota
Tijolos 1/2

Tijolo Burro Delgado
28 x 14 x 3 cm
119 peças /m2

Tijolo Burro Delgado
32 x 16 x 4 cm
78 peças /m2

Tijolo Burro Grande
32 x 16 x 8 cm
40 peças /m2

Tijolo Burro
22 x 11 x 6 cm
76 peças /m2

Tijolo Burro
30 x 10 x 8 cm
42 peças /m2
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Terracota
Tijolos 2/2

Tijolo Burro
22 x 15 x 5 cm
91 peças /m2

Tijolo Burro
35 x 10 x 5 cm
58 peças /m2

Tijolo Burro
22 x 8 x 5 cm
91 peças /m2

Tijolo Curvo
27 x 18 x 7 cm

Rodapé
32 x 8 x 3 cm
3,2 peças /mL
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Terracota
Tijolo coluna

Tijolo Coluna L
1/3 de circulo Ø 30 x 7 cm
37 peças /mL

Tijolo Coluna M
1/3 de circulo Ø 28 x 4 cm
75 peças /mL

Tijolo Coluna S
1/3 de circulo Ø 18 x 6 cm
50 peças /mL
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Terracota
Tijolo muro 1/2
‘‘O Muro surgiu da ideia de configurar uma vedação escultórica e/ou arquitectónica que insinuasse um certo movimento procedente da ideia de natureza e,
ao mesmo tempo, assinalasse as noções de delimitação e contenção implícitas
no conceito de construção. Optei por trabalhar com o tijolo de burro, pois é
a tipologia mais característica do Telheiro, e deixei-me influenciar pelas formas
das figueiras-da-índia para criar um muro arredondado, sem quaisquer arestas
vivas. A inexistência conceptual de uma parte da frente e de trás do muro, conseguida pelos pilares simétricos ao corpo central, bem como as aberturas que
o atravessam de um lado ao outro, revelam a permeabilidade e a abertura do
Telheiro ao exterior, de modo que, estando de um lado ou de outro do muro,
estamos sempre dentro, incluídos. Assim, O Muro é uma fronteira permeável,
onde ocorre uma distinção e indistinção conceptual entre o interior e o exterior,
entre o movimento e a imobilização, e onde sobrevém uma constante deslocação entre o escultórico e o arquitectónico, dando conta dos cruzamentos
disciplinares promovidos no Telheiro.’’
Marta Castelo

Tijolo boleado
31 x 15 x 8 cm

Tijolo boleado fino
31 x 15 x 4 cm

Tijolo meio boleado
31 x 15 x 8 cm
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Terracota
Tijolo muro 2/2

Tijolo meio boleado fino
31 x 15 x 4 cm

Tijolo de remate boleado
24 x 7 x 7,5 cm

Tijolo de remate boleado fino
24 x 7 x 4 cm

Tijolo curvo
29,5 x 15 x 7,5 cm

Tijolo de capeamento
32 x 8 x 3 cm
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Terracota
Pavimentos 1/4

Tijoleira Retângulo
30 x 15 x 3 cm
23 peças /m2

Tijoleira Retângulo
32 x 16 x 4 cm
20 peças /m2

Tijoleira Quadrado
25 x 25 x 3 cm
16 peças /m2

Tijoleira Quadrado
30 x 30 x 4 cm
12 peças /m2

Tijoleira Quadrado
32 x 32 x 4 cm
10 peças /m2
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Terracota
Pavimentos 2/4

Pavimento Triângulo
18,5 x 18,5 x 4 cm
42 peças /m2

Pavimento Ponto
Ø 2,5 x 2 cm
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Terracota
Pavimentos 3/4
Pavimento Hexagonal
14 x 5,5 x 2 cm

Pavimento Quadrado S
5,5 x 5,5 x 2 cm

Pavimento Quadrado M
6,5 x 6,5 x 2 cm

Pavimento Quadrado L
8 x 8 x 2 cm
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Terracota
Pavimentos 4/4

Pavimento Seta
12 x 12 x 4 cm

Pavimento Circulo
Ø 19,5 x 4 cm

Pavimento Losango
25 x 7,5 x 4 cm
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Terracota
Observações

As dimensões indicadas correspondem ao molde, sofrendo retração
na ordem dos 5-8% durante a secagem e provocando alterações
nas dimensões.
Aconselha-se a aplicação dos pavimentos com cerca de 1 cm de
junta, acomodando assim as diferenças de dimensão entre peças,
características da manufactura.
Estes produtos apresentam variações no peso, na tonalidade e outras
ligeiras alterações, características próprias do seu processo
de fabrico manual.
As alvenarias de tijolo de burro quando aplicadas no exterior
devem ser rebocadas com argamassas de cal ou argamassas com
semelhante grau de permeabilidade ao vapor de água.
O metro quadrado de parede de tijolo de burro, BTC e adobe
corresponde ao número de peças a meia vez, ou seja, com a face
longitudinal à vista.
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Revestimentos

Azulejos Cor única 1/2
Azulejos Cor única 2/2
Cruzamentos 1/4
Cruzamentos 2/4
Cruzamentos 3/4
Cruzamentos 4/4
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Revestimentos
Azulejos Cor única 1/2
Azulejo Colorido Brilhante

BBTR01

BBTR02

BBTR03

BBTR04

BBTR05

BBTR06

BV01

BV02

BV03

BV04

BBTR08

BBTR09

BBTR10

BBTR11

BBTR12

BBTR13

BBTR14

BBTR15

BBTR17

BBTR18

BBTR19

BBTR20

BBTR21

BBTR22

BBTR07

BBTR16

Azulejo Branco Craquelé

BBCR
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Revestimentos
Azulejos Cor única 2/2
Azulejo Colorido Mate

BBM01

BBM02

BBM03

BBM04

BBM05

BBM06

BBM07

BBM08

BBM09

BBM10

BBM11

BBM12

BBM13

BBM14

BBM15

Azulejo Grafite

BBGR
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Revestimentos
Cruzamentos 1/4

Nas Oficinas da Cerâmica e da Terra prestamos apoio no
planeamento de projetos para azulejos, de forma a encontrar
soluções para novas ideias e para a realização de azulejos especiais
e únicos.
Estamos disponíveis para articular diferentes conhecimentos e
técnicas, trabalhando com os clientes, em grupo, família ou
individualmente, para que se possam envolver e participar na
execução dos seus próprios azulejos.
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Revestimentos
Cruzamentos 2/4

Azulejo pintado com Minas ou Lápis
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Revestimentos
Cruzamentos 3/4

Azulejo Gravado a Laser
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Revestimentos
Cruzamentos 4/4

Azulejo Canto

Outras Medidas e Formatos

Aresta Viva

44

45

Terra Crua

BTC - Bloco de Terra Comprimida
Adobe

Terra Crua
BTC 
– Bloco de Terra Comprimida

BTC Grande
40 x 20 x 8 cm
32 peças /m2

BTC
30 x 15 x 8 cm
42 peças /m2

BTC Pequeno
20 x 10 x 5 cm
100 peças /m2

BTC Pequeno Texturado
20 x 10 x 5 cm
100 peças /m2
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Terra Crua
Adobe

Adobe Grande
32 x 16 x 8 cm
40 peças /m2

Adobe Pequeno
22 x 11 x 6 cm
76 peças /m2
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À medida dos seus projectos

As Oficinas da Cerâmica e da Terra dedicam-se também à
investigação e experimentação de novas técnicas e formas cerâmicas
e construtivas. Estamos preparados para responder a situações e
necessidades específicas à medida dos seus projectos e aceitamos
encomendas de produtos personalizados.
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Serviços

Os espaços das Oficinas da Cerâmica e da Terra estão equipados
com tecnologias e recursos humanos especializados em materiais
naturais, tanto na área da Cerâmica como na área da Terra Crua.
Trabalhar e construir com Terra exige um profundo conhecimento
das suas características fisico-químicas, que variam de terra para
terra, condicionando as técnicas de modelação e construção a
desenvolver.
Conscientes deste facto, equipou-se o Telheiro da Encosta do
Castelo, o Laboratório de Terra e o Centro de Investigação Cerâmica
com meios para poder dar assistência a projectos de investigação,
arquitectura e construção.
Dentro dos serviços disponíveis, contamos com: aluguer de máquinas,
assistência à obra, desenho de projecto, ateliers de projecto e
construção, análises laboratoriais, projectos educativos e apoio à
investigação em Arquitectura, Arte e Cerâmica.
Para mais informações consultar a nossa página de internet.
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Quem somos

Mafalda Rosário
Mestre do Telheiro

Bernardino Cantanhede
Mestre do Telheiro

Ana João Almeida >> Cerâmica / Formação / Investigação
Greta Picotti >> Arquitectura / Construção Sustentável
Leonor Mire >> Cerâmica / Formação
Joana Trindade >> Arquitectura / Construção Sustentável
João Bastos >> Técnica / Som / Música
João Rolaça >> Escultura / Cerâmica / Cozeduras
Margarida Sanches >> Comunicação / Apoio à produção
Maria João >> Manutenção
Marta Castelo >> Escultura / Cerâmica
Miguel Almeida >> Gestão Financeira / Gestão de Projectos
Nélia Martins >> Responsável de produção / Gestão de Projectos
Nuno Grenha >> Arquitectura / Construção Sustentável / Terra
Pedro Sequeira >> Arquitectura / Construção Sustentável
Sérgio Carronha >> Escultura / Cerâmica / Formação
Tânia Teixeira >> Arquitectura / Construção Sustentável / Terra
Tiago Fróis >> Direcção Artística / Gestão de Projectos / Escultura
Vasco Dias da Silva >> Escultura / Madeira
Virgínia Fróis >> Escultura / Cerâmica / Investigação
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arquivo

TERRA E TIJOLO : UM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

FABRICO DE BTCS

Filme documental . 2014

2013

https://www.youtube.com/watch?v=ZXdbEvccPPI

https://www.youtube.com/watch?v=mpTYKkcAAmk&feature=youtu.be

O MESTRE E O TELHEIRO

TERRA DURA

Entrevista ao Mestre Bernardino . 2014

Documentário de Elsa Loff e Filipe Carvalho . 2009

https://www.youtube.com/watch?v=BLGPXmQdrjo

https://www.youtube.com/watch?v=N6s2Iw4fNNA&feature=youtu.be
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