Curso de Verão 2011

Técnicas Básicas de Joalharia
3 semanas, 3 cursos orientados por

Marília Mira , Stephan Maroschek e Catarina Dias
n’

Canas de Senhorim

Dirigido a pessoas com vontade de trabalhar metal em pequenas dimensões. Introdução às técnicas
básicas do metal na joalharia, criar bases para a possibilidade de trabalho autónomo (após adquirir
ferramentas próprias). Execução de peças simples aplicando técnicas diversas em metal (ou prata):
planear, serrar, furar, limar, lixar, soldar, deformar, forjar, fixar a outros materiais.
Aproximação às pedras preciosas, noção básica sobre o seu uso e identificação (Stephan Maroschek).
Na semana •3• o trabalho será mais dirigido para crianças (a partir de 8 anos).
25 a 29 de Julho •1• Marília e Stephan
1 a 5 de Agosto •2• Marília e Catarina
8 a 12 de Agosto •3• Marília e Catarina
Cinco dias de trabalho intensivo (6/8 horas), 30/40h de trabalho semanal seguido de exposição informal dos
trabalhos e entrega de certificados.
Semana lotação máxima de 8 pessoas.
270 €, 200 € (estudantes), inclui material excluindo prata.
90 € no acto de inscrição e reserva de lugar.

Inscrições até 20 de Julho de 2011
Para: Lira 232 67 10 23 , 919133343 , lirapka@hotmail.com
Marília 213430954 , 965687765 , mariliamira@gmail.com

Alojamento
R. Arq. Keil do Amaral 82, Canas de Senhorim tel: 232671023 tm: 919133343
Estadia diária completa, inclui refeições: Tenda 25 € , Quarto 35 €.

Acesso
De carro, se partir de Lisboa , A1 Norte, em Coimbra sair para IP3 a caminho de Viseu, antes de chegar a
Stª Combadão apanhar a IC12 a caminho de Guarda/Mangualde e sair em Canas de Senhorim.
De comboio, saindo de Lisboa, Estª Stª Apolónia com destino a estação de Nelas, avise antes para o
Irmos buscar . tm: Marília 965687765 ou Lira 919133343
Apoio de ferramentas:

Escola Secundária Artística António Arroio

