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 PRÁTICAS DA ARQUITECTURA  
WORKSHOP “CONSTRUÇÕES TRADICIONAIS” 

8 a 11 de Maio de 2019 

FIL-TEKTÓNICA 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O ISCTE e AS ALDEIAS DE PEDRA em parceria com a Tektónica organizam um evento 

dedicado às práticas de arquitetura em construções tradicionais a decorrer nos dias 8, 9,10 e 11 de 

Maio na FIL em Lisboa, sendo os três primeiros dias dirigido aos alunos e no último dia aberto 

ao público. Estudantes ou profissionais de diversas áreas que demonstrem interesse em adquirir 

formação e experiência com o uso de materiais naturais com técnicas tradicionais poderão 

realizar um workshop gratuito. 

 

Aldeias de Pedra é uma empresa de construção civil, com sede no concelho de Vila de Rei, com 

um vasto leque de obras realizadas predominantemente na área da conservação e reabilitação de 

edifícios. As suas intervenções primam pelo respeito pelos materiais e técnicas construtivas 

presentes nos edifícios em que intervêm, bem como o investimento na formação e na atualização 

de conhecimentos da sua mão-de-obra. Dirigida por um profissional com larga experiência na 

gestão e supervisão de obras de grande relevância, a Aldeias de Pedra tem vindo a especializar-se 

em diversas temáticas da construção civil, privilegiando, sempre que possível, o recurso a 

materiais naturais, resgatando saberes e técnicas tradicionais para os aplicar de forma eco 

responsável. 

 

Nas obras de preservação e reabilitação do património uma das grandes dificuldades sentidas é a 

falta de informação e a carência de formações educativas de curta duração que possibilitem a 

aquisição de conhecimentos e experiência prática para se saber atuar com competência. Neste 

evento, os participantes terão a oportunidade de receber uma pequena formação teórico-prática e 

adquirir conhecimento na área de construções tradicionais. 
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PROGRAMA 

 

1.º dia 8 de Maio. Quarta-feira. 10 – 18h (alunos ISCTE) 

- Apresentação; 

-Caracterização e ensaio de materiais; 

-Apagamento de cal. 

 

2.º dia. 9 de Maio. Quinta-feira. 10 – 18h (alunos ISCTE) 

-Construção de cobertura terra palha e cana; 

-Construção de parede em taipa; 

-Ensaio de rebocos de cal aérea e terra. 

 

3.º dia. 10 de Maio. Sexta-feira. 10 18h (alunos ISCTE) 

-Finalização de cobertura terra palha e cana; 

-Finalização de parede em taipa. 

 

4.º dia. 11 de Maio. Sábado. 10 - 18h (aberto ao PÚBLICO) 

-Pintura com tintas de cal e pigmentos naturais; 

-Introdução ao estuque; 

-Estuque de cal; 

-Demonstração da execução de sanca em estuque (replica de uma antiga). 

 

NOTA: No dia 11 de Maio as inscrições são obrigatórias por mail: 

construcaonatural.2019@gmail.com 

 

 

mailto:construcaonatural.2019@gmail.com

