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Descondicionamento da percepção & Técnicas de inoperância com Henrique Furtado Vieira: 

6 a 9 Outubro 2020 das 18h às 21h30, Espaço da Penha, Lisboa/Portugal 

Morada: Travessa do Calado 26-B, Penha de França, 1170-070 Lisboa 

 

 

1. INSCRIÇÕES E VAGAS 

As inscrições para o workshop são realizadas através do preenchimento do formulário 

disponível em https://forms.gle/fcW45p5vS6Rdm6bGA  

A participação no workshop está sujeira a selecção e confirmação d’O Rumo do Fumo. 

O workshop tem um total de 9 vagas. 

Caso já não existam vagas, o participante será colocado em lista de espera e informado. 

O workshop tem o custo de 36€ por pessoa (IVA incluído) e deve ser pago por transferência 

bancária a O Rumo do Fumo Lda., após confirmação da participação.  

O comprovativo de pagamento deve ser enviado para info@orumodofumo.com no prazo de 48 

horas após confirmação da participação. Caso este prazo não seja cumprido, a vaga é atribuída 

a outro participante. 

A vaga é garantida após recebimento e confirmação do comprovativo de pagamento. 

 

 

2. DESISTÊNCIAS E FALTAS 

As desistências comunicadas até 25 Setembro conferem direito a devolução de 50% do valor 

pago pelo workshop. 

A pontualidade e assiduidade dos participantes no workshop contribui para o seu sucesso, e 

de tal forma, a organização reserva-se no direito de impedir a realização do workshop aos 

participantes que consistentemente não cumpram o horário e assiduidade do mesmo, sem 

direito a devolução do custo de inscrição. 

 

3. INSTALAÇÕES ESPAÇO DA PENHA E ESTÚDIO O RUMO DO FUMO 

O workshop terá lugar no Espaço da Penha, salvo indicação em contrário. 

A utilização do estúdio e dos seus equipamentos deverá ser realizada apenas no âmbito do 

workshop e mediante as indicações do professor. Esta utilização não deve comprometer o bom 

funcionamento do workshop nem dos equipamentos. 

Os participantes do workshop devem cumprir as regras de saúde e segurança do Espaço da 

Penha, enquanto se encontrarem nas suas instalações. 
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3.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PARA O COVID-19 

3.1.1. ESPAÇO DA PENHA 

A entrada e permanência no Espaço da Penha só é permitida com utilização de máscara e após 

desinfecção das mãos e higienização dos sapatos no tapete. À entrada estão disponíveis 

desinfectantes de mãos e sapatos. 

Os utentes do espaço devem higienizar as mãos frequentemente, à entrada e saída do espaço, 

das casas de banho e estúdios, e após contacto com superfícies de uso comum. 

É obrigatório manter o distanciamento físico de 2 metros entre pessoas 

Deve-se evitar a concentração de pessoas dentro do espaço e à entrada do mesmo, 

nomeadamente a criação de aglomerados e filas de espera à entrada de cada espaço. 

Não é permitida a utilização dos vestiários e/ou chuveiros do espaço. 

É da responsabilidade de todos efectuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e 

abster-se de entrar no espaço, se surgir sintomatologia compatível com COVID-19. Devem 

contactar o SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 

da DGS. 

Perante o Caso Suspeito, este deverá ser encaminhado para a Sala de Isolamento e contactar 

de imediato o número 00351 912 083 584 para indicações sobre procedimentos. 

 

3.1.2. ESTÚDIO O RUMO DO FUMO 

É obrigatório manter o distanciamento físico de 3 metros entre pessoas durante a prática de 

actividade física. 

Durante a prática de actividade física, não é obrigatório o uso de máscara. 

Durante a prática de actividade física, evitar expirar, falar ou dançar muito próximo dos outros. 

É recomendado manter as janelas abertas no estúdio para renovação do ar. 

Não é permitido o contacto físico entre pessoas fora da prática física, excepto em situação de 

emergência, e recomenda-se que o contacto físico durante a prática física seja minimizado. 

A utilização dos equipamentos de som é feita exclusivamente pelo professor. 

Cada pessoa deverá ter os seus próprios materiais de trabalho ou ensaio, não devendo 

emprestar os mesmos (folhas, canetas, garrafas de água, etc.).  

Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos de 

colchões), e em caso de necessidade cada um deverá ter o seu. 

 

 

 

A inscrição num Workshop O Rumo do Fumo implica a aceitação do Regulamento de Workshops e da 

Política de Privacidade disponíveis no site. 
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