
A Qual Albatroz é uma 

casa de fazedores de 

livros, riscadores de papel 

e contadores de histórias, 

onde as ideias rodopiam 

livres e a criatividade tem 

pernas para voar.

Serigrafia com a natureza

M
Esta oficina começa com um passeio pela natureza em busca de 

elementos orgânicos para compor a nossa obra. Podem ser 

galhos, folhas, pétalas, um punhado de terra, pedrinhas, um 

sopro do vento, o canto de um pássaro ou o deslumbre de um raio de sol. 

Qualquer coisa que fale consigo e com o seu sentido artístico.

Depois de escolhidos os elementos, cada um irá eternizá-los sobre o papel, 

numa composição impressa, usando o método indirecto de impressão 

serigráfica. Não se preocupe se não conhece este método de impressão, 

porque vamos guiá-lo passo a passo e explicar-lhe em linguagem acessível 

todas as questões técnicas relacionadas com a impressão serigráfica. 

Portanto, para participar nesta oficina basta ter vontade de criar e de 

aprender.

Oficina

Por sessão: 220€
(O preço não inclui IVA)

Em actividades fora de Lisboa, o requerente deve assegurar os custos de
deslocação e uma refeição. É possível fazer ajustes ao programa, de
acordo com as necessidades e possibilidades do requerente.

Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

Esta actividade pode ser marcada para a nossa oficina na Fábrica da 
Pólvora de Barcarena.

com Marc Parchow e Conceição Candeias

Saiba mais

Adolescentes e/ou adultos

4 horas

Acesso a um lavatório 

no local, para a 

lavagem dos quadros.

Material 
necessário

Entre 4 e 10 pessoas

Quem

Quantos

Tempo

Nós e a serigrafia:

https://vimeo.com/111788888

Qual Albatroz, lda

NIF: 508 270 367

Rua Cesário Verde 7, CV DT

2780-218 Oeiras

qualalbatroz.pt

ninho@qualalbatroz.pt

(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)

Condições
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Serigrafia, Trabalho artesanal, 

Técnicas de impressão, Natureza

Palavras-chave


