Cadeira com ferramentas manuais 2020
Cada participante desse curso traz suas próprias ferramentas
para construir uma cadeira, sem ferramentas elétricas. Com a
plaina manual a madeira bruta é aparelhada. As marcações de
corte são feitas com ferramentas tradicionais como esquadro,
suta e graminho. Os encaixes unem as peças com resistência, e
são produzidos com ferramentas manuais, como serrotes,
formões e guilhermes. Outras ferramentas podem produzir
curvas, chanfros e acabamentos, tudo sem eletricidade. Antes
de finalizar a cadeira com acabamento a óleo, aprende-se a
raspar e lixar corretamente a madeira. Os alunos aprendem ao
longo do curso a afiar, ajustar e manusear suas próprias
ferramentas, o que lhes proporciona uma transformação
importante na forma de trabalhar a madeira.
Como este curso foi elaborado para quem quer aprender a trabalhar com ferramentas
manuais, o aluno deve ter ferramentas próprias de boa qualidade e em bom estado.
Ferramentas muito antigas e/ou enferrujadas aumentam o tempo dispendido para restaurálas, podendo comprometer o tempo restante para o aprendizado do manuseio
propriamente dito.
Cronograma: O curso é destribuído em 8 finais de semana (16dias) durante 4 meses. Aos
sábados iniciamos as 10hs e finalizamos as 18hs, e aos domingos começamos as 9hs e
finalizamos as 15 a 16hs.
Pré-requisito : E disposição física para o trabalho braçal, além de alguma experiência com
trabalhos manuais, já que se manuseia instrumentos de corte. Mas não é necessário para
este curso o conhecimento prévio de marcenaria. É importante ter boas ferramentas para
fazer um bom trabalho.
Investimento: O valor do curso é a vista R$4389 ou R$4620 (boleto R$660x7) incluindo
madeira para uma cadeira.
Caso tenha interesse em participar ou deseje maiores
informaçoes sobre o curso mande um email para
cursomoritoebine@gmail.com . Obrigado.
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