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Encadernação 
de Capa Dura

15 ABRIL | 9h – 13h | FARO
Por Juliett Sarmiento Nieto

Após uma breve exposição sobre os 

materiais usados na encadernação, alguns 

tipos de encadernação e costura, os 

participantes trabalharão a variante copta 

(não-exposta) para fazer um caderno de 

capa dura tradicional inspirada em Portugal. 

No final, cada participante levará consigo o 

caderno elaborado.

Mais informações
Onde: Espaço Sede da ArQuente - 

Associação Cultural - Rua António Maria 

Laboia, nº 1, 8000-250 Faro

Lotação: 4 a 8 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 16 anos

PVP por participante: 32,50 €

Prazo de inscrições: 7 de Abril

INSCRIÇÃO

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

15/abr.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
http://bienalarteseoficios.pt/eventos/encadernacao-de-capa-dura/
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tRabalhar
o cObrE

15 ABRIL | 9h30 – 12h30 | LOULÉ
Por Analide Carmo – Oficina dos 

Caldeireiros (Loulé Criativo)

Contacto com uma das actividades mais 

tradicionais de Loulé: o martelar do cobre. 

Os participantes poderão aprender com 

o mestre a marcar e recortar a chapa de 

cobre e a dar forma à peça com a ajuda do 

maço, da bigorna e do martelo, criando uma 

pequena taça que levarão consigo no final 

do workshop.

Recomendações: Trazer avental

Mais informações
Onde: Rua da Barbacã, nº 26 e 28,

8100-546 Loulé

Lotação: 2 a 4 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 18 anos

PVP por participante: 52,50 €

Prazo de inscrições: 10 de Abril

INSCRIÇÃO

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/trabalhar-o-cobre/
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cEstaRia de
cana BRaVa

15 ABRIL | 10h - 17h | CASTRO MARIM
Por Domingos Romeira Vaz

Técnicas e saberes ancestrais do Nordeste 

Algarvio.

Informação adicional:
Inclui 1 hora de intervalo, entre as 13h e as 

14h.

Mais informações
Onde: ARCDAA - Associação Recreativa 

Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta 

Mora - Edf. Antiga Escola Primária,

8950-312 Castro Marim

Lotação: 5 a 12 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 8 anos

PVP por participante: 22,50 €

Prazo de inscrições: 9 de Abril 

imprEssão 
botânica 
em algodão 
orgânicO

15 ABRIL | 10h30 – 12h30 | ALTE
Por Vanessa Vinhais – GadjoDilo

A impressão botânica ou ecoprint é uma 

técnica de tingimento natural através de 

impressão que utiliza apenas matérias 

naturais e orgânicas como folhas, flores, 

raizes e minerais. Para além de criar 

peças exclusivas, o ecoprint é uma prática 

de consciência ecológica que busca na 

natureza uma nova paleta de cores e formas. 

Cada participante tingirá a sua própria peça 

de vestuário em algodão biológico (t-shirt 

ou saco), aprendendo a técnica de tinturaria 

natural eco-print.

Mais informações

Onde: Casa do Artesão de Alte - Estrada da 

Ponte, nº 21, 8100-012 Loulé

Lotação: 2 a 4 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 16 anos

PVP por participante: 57,50 €

Prazo de inscrições: 3 de Abril

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO
O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/cestaria-de-cana-brava/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/impressao-botanica-em-algodao-organico/
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um dia num 
atelieR de 
tecelageM

15 ABRIL | 10h30 – 16h
SÃO MARCOS DA SERRA
Por Ana Soromenho

Descoberta de todos os passos de um 

projecto de tecelagem: o debuxo, o cálculo 

da teia, a urdidura, a montagem no tear e o 

tecer. Cada participante levará a sua peça 

em tecido. Depois da oficina, no belíssimo 

terraço do Espaço Círculo de Arte, todos 

são convidados a ficar ficar e trocar ideias 

textêis e não só!

Recomendações:
Almoço vegetariano incluído no preço

(por favor, informar restrições)

Mais informações
Onde: Espaço Círculo de Arte - Rua do Poço 

Novo, nº 5-7, São Marcos da Serra,

8375-222 Silves

Lotação: 3 a 6 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 16 anos

PVP por participante: 52,50 €

Prazo de inscrições: 13 de Abril

INSCRIÇÃO

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

https://bienalarteseoficios.pt/eventos/um-dia-num-atelier-de-tecelagem/
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tRabalhar o 
EspartO - fazEr 
uma Cedoira

15 ABRIL | 14h – 17h | ALTE
Por Maria José Ramos – Casa do Esparto 

(Loulé Criativo)

O esparto é uma planta herbácea da família 

das Gramínias que cresce espontaneamente 

no Algarve na zona do Barrocal. Foi utilizada 

ancestralmente na produção de objectos 

utilizados para o trabalho no meio rural. 

Actualmente, é usado no artesanato em 

diversos objectos como bases, cordas, 

cestos, alpercatas, relógios de parede e 

artigos de decoração. Durante a actividade, 

os participantes terão contacto directo 

com a tradição dos trabalhos em esparto e 

realizarão uma base de copos/tachos.

Mais informações
Onde: Escola Primária das Sarnadas - Beco 

da Escola, Sarnadas, 8100-034 Alte

Lotação: 6 a 12 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 6 anos, desde que 

acompanhados por um adulto

PVP por participante: 37,50 €

Prazo de inscrições: 10 de Abril

INSCRIÇÃO

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/trabalhar-o-esparto/
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15 ABRIL | 14h – 18h | PORTIMÃO
Por Inês Barracha – MODO

Oficina de upcycling de moda em que os 

participantes poderão personalizar uma 

peça de roupa sua, explorando técnicas de 

stencil, impressão manual e bordado livre.

A actividade começa com uma conversa 

informal sobre a identidade do Algarve. 

Através de dinâmicas de grupo, juntos 

identificarão o que esta região significa para 

si e como pode ser reinterpretada em novas 

expressões.

Recomendações:
Cada participante deve trazer uma peça de 

roupa para ser renovada.

Mais informações
Onde: MODO - Rua Garrett, nº 21,

8500-684 Portimão

Lotação: 3 a 10 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 14 anos INSCRIÇÃO

PVP por participante:
. Sócios: 32,50 €

. Não-sócios: 44,50 € (inclui quota anual)

Prazo de inscrições: 1 de Abril

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

[cal-day-Rah-dah]

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/cal-day-rah-dah/
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cEstaRia de
cana BRaVa

16 ABRIL | 10h - 17h | CASTRO MARIM
Por Domingos Romeira Vaz

Técnicas e saberes ancestrais do Nordeste 

Algarvio.

Informação adicional:
Inclui 1 hora de intervalo, entre as 13h e as 

14h.

Mais informações

Onde: ARCDAA - Associação Recreativa 

Cultural e Desportiva dos Amigos de 

Alta Mora - Edf. Antiga Escola Primária,

8950-312 Castro Marim

Lotação: 5 a 12 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 8 anos

PVP por participante: 22,50 €

Prazo de inscrições: 9 de Abril 

INSCRIÇÃO

16/abr.

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/cestaria-de-cana-brava/var/ri-1.l-L1/
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eMpREita de
Palma

16 ABRIL | 14h – 18h | ALJEZUR
Por Ysaline Ophoff – Atelier Balancê

Serão abordadas as etapas da empreita, 

desde como trançar as folhas - colhidas à 

mão e secadas ao sol durante um mês - até 

o momento de costurá-las em diferentes 

objectos. Todos levarão para casa uma 

pequena cesta e alguns conhecimentos 

sobre esta técnica tradicional Algarvia.

Mais informações
Onde: Vale Pereiro, CX Postal 452M,

8670-052 Aljezur

Lotação: 2 a 6 participantes

Faixa etária recomendada:

a partir dos 16 anos

PVP por participante: 50,50 €

Prazo de inscrições: 12 de Abril

INSCRIÇÃO

O PVP inclui: entradas nos locais, todos os materiais 
necessários à actividade, acompanhamento por parte do 
artesão, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal 
em vigor.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://bienalarteseoficios.pt/eventos/empreita-de-palma/
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A Bienal Artes & Ofícios | Novo Design teve, 

em Setembro de 2022, a sua 1ª edição 

orientanda pelos vectores das Manualidades, 

da Tecnologia, da Inovação e da 

Sustentabilidade. 

Centrando a sua acção na Vila de Oeiras, a 

Bienal A&O|ND conta com uma Conferência 
Internacional; uma Mostra de artesãos, 

designers e makers; várias Masterclasses 

profissionais; uma selecção de Curtas; 

Programação Cultural diversificada e 

actividades de Educação Patrimonial. 
Anualmente, a Bienal estende a sua 

programação a outros pontos dos país, com 

um programa de actividades e workshops no 

âmbito dos Dias Abertos Artes & Ofícios Novo 

Design. 

A Bienal, com a pluralidade de acções que 

a caracteriza e de territórios abrangidos, 

procura ser efectivamente um evento 

pioneiro no panorama nacional neste sector 

e contribuir para o reforço do mesmo, 

bem como para a aproximação do público 

generalista ao património imaterial e à criação 

contemporânea nele inspirada. 

A Bienal Artes & Ofícios Novo Design é um 

projecto Spira - revitalização patrimonial; 
a 1ª edição realizou-se em 2022, em Oeiras, 

no âmbito da Temporada Cruzada Portugal 
- França 20-22. Reveja a 1ª edição aqui.

A 2ª edição da Bienal está prevista para 

2024. Os Dias Abertos realizam-se todos os 

anos.

Fique a par das novidades em 

bienalarteseoficios.pt e no Instagram.

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
https://www.spira.pt/pt/
https://temporadaportugalfranca.pt/
https://temporadaportugalfranca.pt/
https://bienalarteseoficios.pt/
bienalarteseoficios.pt
https://www.instagram.com/bienal_ao_nd/
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— Um projecto — No âmbito — Parceiros Institucionais

— Parceiro Regionais — Parceiro Local

— Media Partner
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ContaCtos

BIENAL A&O | ND
bienalarteseoficios.pt
bienalarteseoficios@spira.pt 
@bienal_ao_nd

Tel. (+351) 912 902 230

(Chamada para rede móvel nacional)

Tel. (+351) 284 475 205
(Chamada para rede fixa nacional)

SPIRA
spira.pt
info@spira.pt
@Spira.revitalizacaopatrimonial  

Tel. (+351) 284 475 205
(chamada para rede fixa nacional)

Mercearia Spira:
Rua 5 de Outubro, 40-44 

7920-368 Vila Nova da Baronia 

Alvito, Portugal

www.bienalarteseoficios.pt
mailto:bienalarteseoficios@spira.pt
https://www.instagram.com/bienal_ao_nd/
https://www.instagram.com/bienal_ao_nd/
www.spira.pt
mailto:info%40spira.pt?subject=
https://www.facebook.com/Spira.revitalizacaopatrimonial
https://www.facebook.com/Spira.revitalizacaopatrimonial
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bienalarteseoficios.pt

Um projecto: Spira © 2023

https://bienalarteseoficios.pt/dias-abertos/
www.bienalarteseoficios.pt
https://www.instagram.com/bienal_ao_nd/
https://www.facebook.com/Bienal.arteseoficios
http://www.spira.pt

