
Na expectativa de também ser do seu interesse envio-lhe informação sobre uma 
oficina de cozinhas solares a realizar no domingo 9 de Novembro de 2008 no 
Algarve. 
 
Caso não deseje receber mais e-mails meus sobre este tipo de actividades agradeço 
que me responda com um e-mail colocando no assunto a palavara REMOVER 
 
Cumprimentos solares 
Celestino Ruivo 
 
Oficina de Cozinhas Solares e Almoço Solar na Serra do Caldeirão 
 
Data: Domingo, 9 de Novembro de 2008 
 
Local: Restaurante " A Ti Bia", 
Barranco do Velho (Serra do Caldeirão), tel: 289846425 
 
Programa 
 
09h00   Abertura 
 
09h15   Preparação de café solar e almoço solar em cozinhas do tipo painel, 
         tipo caixa e tipo parabólico. 
 
09h30   Palestra sobre cozinhas solares. 
         Prof. Celestino Ruivo (*) - Escola Sup. Tecnologia da Univ. do Algarve 
 
10h45   Pausa para café e bolo solares. 
 
11h00   Observação do porcesso de cocção nas cozinhas solares 
 
11h30  Sessão de construção de cozinhas solares de baixo custo. 
        Hélder Ré, Frank Albrecht (*) 
 
13h30  Almoço solar. 
 
15h00  Sessão de encerramento. 
 
(*)- Membros Fundadores da Associação Internacional das Cozinhas solares 
 
Para assistir à palestra e participar na sessão de construção de cozinhas solares 
e no almoço solar os custos da inscrição são os seguintes: 
 
25 euros:  1 pessoa; 
40 euros:  grupo de 2 pessoas; 
50 euros:  grupo de 3 pessoas 
 
Para participar apenas no almoço solar os custos da inscrição são os seguintes: 
 
20 euros:  1 pessoa; 
35 euros:  grupo de 2 pessoas; 
45 euros:  grupo de 3 pessoas 



 
Existe a possibilidade para que cada pessoa ou grupo de pessoas que se inscreva 
leve uma cozinha solar construída conjuntamente com panela preta e dispositivo 
para criar efeito de estufa para depois poder dar continuidade às suas 
experiências nas suas casas. 
 
Tendo em conta o número máximo de participantes agradece-se a todos aqueles que 
se venham a inscrever que confirmem se a sua inscrição foi aceite. 
Para oficializar a inscrição os interessados deverão contactar a organização do 
evento: 
 
Hélder Ré 
tlm: 938200525 
e-mail: girassol.energia@gmail.com 
 
Os interessados em efectuar reserva de quarto deverão contactar o Restaurante "A 
Ti Bia" 
através do telefone  289846425 
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