
 

 

 

REGRAS E NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

• 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. Todos os equipamentos, mesas de trabalho e 

ferramentas devem ser lavados e arrumados após a sua utlização. 

• O barro deve ser requisitado ao responsável pelo espaço e entregue pelo mesmo. O barro deve ser identificado pelo 

utilizador. O utilizador não deve abrir nenhum saco de barro senão o seu. 

• Os secadores servem para a secagem das peças e não para arrumação. Depois de cozidas, as peças devem ser 

recolhidas pelo utilizador, salvo excepções acordadas previamente com o responsável do espaço. 

 

ATELIER LIVRE 

• 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 todos os dias, das 10h às 13h ou das 15h às 18h, consoante marcação prévia. 

• O Atelier livre é dirigido aos utilizadores que trabalham de maneira autónoma, sendo prestado apoio técnico pontual 

por parte do responsável pelo espaço. 

• A inscrição no Atelier livre é efetuada através do pagamento de 49,20€ que inclui quatro sessões. Estas sessões 

não têm de ser consecutivas, podendo o utilizador marcar quais as datas das 4 sessões que tenciona frequentar. 

• Cada sessão tem um limite de vagas. Cabe ao utilizador informar-se, no ato de inscrição, se as datas pretendidas 

têm vaga disponível e assim proceder à marcação das sessões. Cada sessão tem a duração de 3 horas. 

• O valor da mensalidade inclui: 15kg de barro vermelho, 10kg de pasta de azulejos/faiança, 10kg de gres ou 

barbotinas; engobes/vidrados até um limite de 500 gramas de material seco e cozedura em forno elétrico. 

 

ALUGUER DE MESA 

• O Aluguer de mesa é uma modalidade de utilização do espaço que tem como objetivo proporcionar aos utilizadores 

as condições necessárias para a realização de projetos em cerâmica. 

• O Aluguer de mesa decorre de 2ª a 6ª Feira entre as 10h e as 18h. 

• O Aluguer de mesa é dirigido aos utilizadores que trabalham de maneira autónoma, sendo prestado apoio técnico 

pontual por parte do responsável pelo espaço. 

• Para alugar uma mesa, o utilizador deve enviar um mail para telheiro@oficinasdoconvento.com manifestando o seu 

interesse e indicando data e horário pretendido, assim como o ou os tipos de barro que irá utilizar. 

• O aluguer de mesa tem um custo de 18,45€/dia ou 9,23€/meio dia. Estes valores não incluem barro e cozeduras.  

 

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS 

• Os residentes devem preencher e assinar uma ficha de actividade onde constam os seus dados, o tipo de actividade 

que vão realizar, o material recebido, data de chegada e data prevista de saída. 

 

  
                                                                                                                                                      Preço sem Iva            Preço com Iva 

Atelier Livre 4 sessões (3h/sessão) 49,20 € (isento de iva) 

Aluguer de mesa 1 dia 15 € 18,45 € 

Aluguer de mesa Meio dia 7,50 € 9,23 € 

Oficinas personalizadas – 1 pessoa 3 horas 30 € (isento de iva) 

Oficinas personalizadas – 2 a 3 pessoas 3 horas 25 € /pessoa (isento de iva) 

Oficinas personalizadas – 4 a 10 pessoas 3 horas 100 € /grupo (isento de iva) 

Curso de Cerâmica 4 sessões por mês 55 € (isento de iva) 

 


