
23 SET’ 2017

OFICINA PASSEIO
POUSADA DO

MOSTEIRO DE GUIMARÃES



Natureza Moldada é uma oficina passeio que propõe o conhecimento do património vegetal 
através da moldagem direta de elementos recolhidos na natureza.

Cada participante terá oportunidade de produzir um modelo em gesso de um elemento vegetal, 
que resultará numa peça única, com um novo valor estético e sensorial.

Segue-se um percurso de observação no jardim e parque da Pousada do Mosteiro de Guimarães,
antiga cerca conventual cujo arvoredo foi classificado de Interesse Público.

Esta atividade enquadra-se nas Jornadas Europeias do Património 2017, que decorrem de 22 a 
24 de setembro, sob o tema Património e Natureza - Pessoas, Lugares, Histórias.

 

Objetivos gerais do workshop

·  Iniciação às técnicas de moldagem e modelação em gesso.
.  Criação de um modelo artístico único de um objeto natural, a partir de espécies vegetais.
.  Fruição do património natural deste parque e reconhecimento do seu contexto
   histórico e cultural.

Local  :  Pousada do Mosteiro de Guimarães
Coordenadas  :  41°26'36.27"N 8°16'35.64"W
Data  :  23 de Setembro de 2017
Horário  :  10:00 às 13:00 e das 14:30 às 16:30



Descrição da atividade

10:00 Receção do grupo na entrada da Pousada.
10:15 Apresentação da atividade. Enquadramento histórico das espécies vegetais.
10:45 Apresentação das técnicas de molde e reprodução.
11:00  [Pausa para café]

11:30 Trabalho prático de produção dos modelos.
13:30  [Almoço livre]
  
14:30 Desmoldagem dos modelos.
15:00 Percurso de observação no parque da Pousada de Guimarães, em busca 
 das espécies moldadas.
16: 00 Conclusão.

Formadores

Micaela Viegas Duarte Formada em Conservação e Restauro. Frequentou a Licenciatura de 
Escultura da FBUP, estando a desenvolver projeto artístico na área dos moldes, modelos e 
reproduções. Participou na inventariação de espólio móvel da Igreja de Santa Marinha da Costa.

Manuel Miranda Fernandes Engenheiro florestal e doutorando no Centro de Estudos de 
Geografia e Ordenamento do Território (Porto). É coautor do roteiro botânico da Pousada de 
Santa Marinha, atual Pousada do Mosteiro de Guimarães.

Público-alvo
. Pessoas com interesse no conhecimento e
  fruição da Natureza e do Património Cultural.

Número de participantes
. Máximo 20

Inscrições
. Ficha de inscrição disponível em 
  www.facebook.com/naturezamoldada/
. Valor da inscrição:  
  25€ (até 16 de setembro); 
  30€ (de 17 a 22 de setembro)

. As inscrições são consideradas por ordem de 
  chegada, até ao limite de vagas disponíveis;

A inscrição inclui
. Materiais para produzir a peça moldada
. Folheto do roteiro botânico
. Café
. Cada participante tem direito a uma 
  peça moldada.
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Consulte a nossa página no Facebook:
www.facebook.com/naturezamoldada/

Para mais informações: 
naturezamoldada@gmail.com 

Colaboração:
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