Cidade das Tradições

“Portugal Sou Eu” anima evento com demonstrações de
artesanato ao vivo
A convite da Fundação Inatel o “Portugal Sou Eu” marca presença, pelo segundo ano
consecutivo, na “Cidade das Tradições”, um evento de promoção da cultura nacional,
animado pelo Embaixador do programa Júlio Isidro, que decorre entre 18 e 20 de
setembro, no estádio 1º de Maio, em Lisboa.
O “Portugal Sou Eu”, através do copromotor AIP-CCI | Associação Industrial
Portuguesa-Câmara de Comércio e Indústria, assinala a sua presença de duas formas:
(1) numa carrinha “Portugal Sou Eu”, onde estará patente uma exposição de
artesanato com o selo “Portugal Sou Eu” e na qual os visitantes podem recolher
informações sobre o programa; (2) numa tenda onde os artesãos irão trabalhar ao
vivo.
O espaço de exposição será decorado com trabalhos dos seguintes artesãos: Ana
Franco (cerâmica figurativa), Ana Raquel Neto/ Piragravura Rá (gravura em madeira),
Fátima Rodrigues/Saborear Eventos e Marés (doçaria), Filipa Norte /Lombo do
Ferreiro (cutelaria e Armaria), Maria João Cravo/ Pássaro de Seda (cerâmica),
Natacha Castro/ Mercadoria da Alma (acessórios de vestuário), Nuno Justino
(cerâmica figurativa), Sofia Pinto Correia /Mourasencantadas (bonecos de pano),
Teresa Costa (trabalhos em estanho).
O programa “Portugal Sou Eu” tem vindo a apostar na captação de aderentes junto
do setor do artesanato pelo seu elevado grau de incorporação de conhecimento e
mão-de-obra de origem nacional. O artesanato é uma das expressões mais genuínas
da cultura de um povo e por isso tem merecido um carinho e uma atenção muito
especiais por parte do programa. Em 2014 a parceria “Portugal Sou Eu” criou
condições especiais de adesão para as Unidades Produtivas Artesanais (UPA), tendo
estabelecido um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

para partilha de informação setorial e reforço da promoção do programa junto do
setor.
Atualmente já aderiram ao “Portugal Sou Eu” 61 UPA, algumas das quais sendo
surpreendentes exemplos de inovação e de empreendedorismo.
Nesta 3ª edição da “Cidade das Tradições” o Turismo do Centro de Portugal é a
região convidada, fazendo-se representar através de vários espetáculos culturais dos
quais se destacam concertos de Amélia Muge e da orquestra Filarmónica das Beiras,
canções de Coimbra e Toques do Caramulo. Os visitantes terão ainda oportunidade
de assistir a apontamentos de música popular portuguesa, exposições etnográficas,
artesanato, cinema/vídeo documental, jogos tradicionais, oficinas e gastronomia.
O horário de acesso ao público é sexta das 15h00 às 24h00, sábado das 11h00 às
24h00 e domingo das 11h00 às 22h00. A entrada é gratuita.

Agenda de demonstrações de artesanato ao vivo nos espaços “Portugal Sou Eu”:


18, 19 e 20 set – Confeção de Bonecos de Pano (Sofia Pinto Correia), Arte de
Trabalhar Estanho (Teresa Costa)



18 set – Cerâmica Figurativa (Ana Franco)



19 e 20 set – Gravura em Madeira (Ana Raquel Neto)



20 set – Cerâmica Figurativa (Nuno Justino)

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

