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1. Âmbito 

O Workshop de Rakú, é uma iniciativa do Museu de Olaria em parceria com a artista 
plástica Yola Vale, com o apoio da Câmara Municipal de Barcelos e rege-se pelo 
presente regulamento, de forma a orientar o bom funcionamento do mesmo. 
 

2. Objetivos 

Dar a conhecer alguns conceitos e práticas de uma das técnicas que teve origem na 
tradição da cerâmica japonesa, envolvendo os participantes num verdadeiro espírito 
de partilha e descoberta das inúmeras e infinitas possibilidades da arte cerâmica. 
 

3. Data e local da realização 

O workshop tem a duração de 30 horas divididas pelos dias 13 e 14 de maio e 27 e 28 
de maio de 2017, das 09H00 - 12H30 | 14H00 - 18H00. 
As atividades teóricas e práticas serão dinamizadas nos espaços do Museu de Olaria, 
nomeadamente nos Ateliês do Serviço Educativo e de Animação e no espaço exterior 
do edifício histórico. 
 

4. Destinatários 

O referido workshop destina-se ao público jovem e adulto, e não é necessário 
experiência na área para participar. 
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5. Monitorização 

Os conteúdos do workshop serão da responsabilidade da formadora e artista 
plástica Yola Vale, estando prevista a integração de componente teórica e prática. 
Cada participante terá acesso a todo o material e equipamento necessário, sendo 
entregue um dossier informativo individual bem como o respetivo certificado de 
participação. 
 

6. Lotação 

O workshop tem como número mínimo 7 (sete) participantes sendo a lotação de 12 
(doze) participantes. 
 

7. Inscrições 

a. A frequência no workshop implica a realização da respetiva inscrição, em 

documento disponibilizado pela artista Yola Vale através dos seguintes 
contactos: 
 

Yola Vale 
Tel: (+351) 969 657 042 
E-mail:  yolavaleceramic@hotmail.com 

 

b. A inscrição contempla a autorização para o registo fotográfico dos 

participantes no âmbito do desenvolvimento das atividades que integram o 
workshop. 

c. A inscrição está sujeita a confirmação mediante o número de vagas 

existentes, respeitando a ordem entrada efetiva de inscrições.  

d. Não serão aceites reservas de inscrições. 

e. A data limite de inscrições é 06 de maio de 2017. 

 

8. Pagamento 

a. O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: 50% aquando do 

ato de inscrição, e os restantes 50% no dia de início do workshop. 
 
b. O pagamento pode ser efetuado em numerário ou transferência bancária 
à artista Yola Vale. No caso do pagamento ser efetuado por transferência 
bancaria, o mesmo deve ser realizado através do NIB 0036 0095 9910 0044 

5934 3 sendo necessário para validação do pagamento o envio do respetivo 
comprovativo da transferência para o email: yolavaleceramic@hotmail.com 
 

c. O workshop tem um custo de 220€ (duzentos e vinte euros) por cada 

participante, considerando que cada participante terá acesso a todo o 
material e equipamento necessário, e à (s) respetiva (s) peça (s) que realizar 
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no workshop. Será também entregue a cada participante um dossier 
informativo bem como o respetivo certificado de participação. 
 

9. Desistências 

As desistências deverão ser impreterivelmente comunicadas até ao dia 08 de maio 
de 2017, para se proceder à análise da respetiva devolução do pagamento já 
efetuado. 
 

10. Observações 

A organização: 

 Reserva-se ao direito de cancelar o workshop caso não se verifique o 
número mínimo de participantes;  

 Não se responsabiliza por qualquer acidente que possa acontecer no 
decorrer do workshop; 

 Recomenda que os casos omissos no presente regulamento sejam 
comunicados à organização para definição dos mesmos.  

 
 
 
Para mais informações entre em contacto com a artista plástica Yola Vale! 

 

 

YOLA VALE 
Centro de Artes e Ofícios 

Largo da Devesa 6150 Sobreira Formosa 
Tel: (+351) 969 657 042 

www.facebook.com/yolavaleceramic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


