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MOBILIÁRIO DAS PRAIAS DO CAPIBARIBE

O Workshop Mobiliário das Praias do Capibaribe propõe reunir 30 
criadores de vários lugares e diferentes formações durante as duas últimas 
semanas de janeiro de 2014, às margens do rio Capibaribe, no Recife.

Assim como a grande maioria dos rios urbanos, as águas do Capibaribe são 
bastante poluídas e suas margens são subutilizadas.

Este encontro visa estimular o imaginário para iniciar uma mudança, 
revitalizando alguns espaços públicos que margeiam o principal rio da 
Capital Pernambucana.

O objetivo do Workshop é realizar intervenções urbanas móveis para 
melhorar o conforto dos frequentadores das “Praias do Capibaribe”. Estas 
praias, muito especiais, oferecem um lugar de encontro e de lazer itinerante, 
que a cada mês vem dando vida durante um domingo a um espaço público 
às margens do rio.

O Workshop Mobiliário das Praias do Capibaribe dará continuidade as ações 
do projeto Eu Quero Nadar no Capibaribe. E você?, que desde 2008, realiza 
atividades e conteúdos em prol do Capibaribe.

http://capibaribe.info/tag/praia/
http://www.capibaribe.info


O Workshop conta com o apoio do Museu Murillo La Greca, da Fundação 
Joaquim Nabuco e dos responsáveis do projeto Parque Linear do Capibaribe 
da Universidade Federal do Pernambuco. 

Esta iniciativa entra em sinergia com os vários projetos de revitalização 
das margens do Capibaribe que vem sendo desenvolvidos para a Copa 
do Mundo de 2014, tais como “Rios da Gente”, “Capibaribe Seguro” e o 
“Parque Linear do Capibaribe”.

O Workshop Mobiliário das Praias do Capibaribe acontecerá durante as 
duas últimas semanas de janeiro de 2014 no museu Murillo La Greca. 
Esta infra-estrutura Municipal oferece espaços próximos ao rio, propícios 
ao trabalho de concepção e fabricação do mobiliário de praia. O Workshop 
será oferecido a um público de 22 participantes e será  ministrado por 
ume equipe de 4 facilitadores internacionais e 4 facilitadores locais. Todos 
os facilitadores têm experiências em produções e intervenções urbanas 
reconhecidas. 

Além do Workshop, Mesas Redondas abertas ao grande público serão 
realizadas na Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ, no Derby. O objetivo 
desses debates é cruzar os olhares dos facilitadores e participantes do 
Workshop com o olhar dos demais cidadãos recifenses sobre os futuros 
possíveis do Rio Capibaribe.

A Praia de Fevereiro, ponto alto da programação do Workshop Mobiliário 
das Praias do Capibaribe, acontecerá no coração do Recife, nas proximidades 
da Fundação Joaquim Nabuco - Derby. Este evento será a ocasião para os 
apaixonados pelo Rio das Capivaras, conhecerem e usufruírem do mobiliário 
concebido e construído durante o Workshop.

Os produtos criados durante este Workshop irão compor o cenário das 
Praias do Capibaribe programadas ao longo do ano de 2014. As idéias 
e projetos gerados durante o evento serão documentados, ilustrados e 
publicados por meio de um website. Esta compilação servirá como caixa de 
ferramentas para futuras iniciativas de reconquista dos espaços públicos 
da cidade. 

Vejam em seguida exemplos das intervenções urbanas realizadas pelos 
membros da equipe de criadores que irão facilitar o Workshop Mobiliário 
das Praias do Capibaribe. Estas realizações ilustram o potencial deste tipo 
de Workshop e nos deixa na expectativa de lindas surpresas.



Andre Moraes - Vaastu - BR

Juliana Rabello - BR

Julien Ineichen - EQNC - BR

Pierre Cauderey - Jaccuzzi.ch - CH

Léopold Banchini - Bureau A - CH Léopold Banchini - Bureau A -CH



Julien Ineichen - EQNC - BR

PARCEIROS:

Universidade Federal do Pernambuco - UFPE
Projeto do Parque Linear do Capibaribe 
www.ufpe.br

Fundação Joaquim Nabuco
www.fundaj.gov.br

FACILITADORES:

Lula Marcondes - O NORTE OFICINA DE CRIAÇÃO (BR)
Andre Moraes  e Vitor Maciel - VAASTU (BR)
Juliana Rabello - UNICAP (BR)
Alexandre Campello - UPC (ES)
Pierre Cauderay -  JACCUZZI.CH (CH)
Léopold Banchini - BUREAU A (CH)
Luis Megean -  L-AST (FR)

http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=48147:parque--prefeitura-e-ufpe-firmam-convenio-para-projeto-do-parque-linear-do-capibaribe&catid=9&Itemid=73
http://www.fundaj.gov.br/
http://www.onorte.arq.br/
http://www.vaastu.com.br/
http://www.jaccuzzi.ch
http://www.a-bureau.com
http://www.lateliersanstabou.fr/


COORDENAÇÃO DO EVENTO

Julien Ineichen
Arch EPFL - CH

Coordenador do Projeto “Eu quero nadar no Capibaribe. E você?”
www.capibaribe.info

Colaborador do Projeto Parque Linear do Capibaribe - UFPE
julien.ineichen@gmail.com

Tvs. São Francisco 182, Carmo Olinda, PE-BR
+55 81 8822 3791
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