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Artesanato brasileiro: design moderno e tradição aliados à durabilidade e às
condições laborais justas

Agentur Pferd & Reiter
Tel.: + 49 30 328980 30
Telem.: +49 15774715121

Agosto/Setembro de 2008 – De 3 a 7 de Setembro de 2008, dez artesãos brasileiros e
Native – o projecto „Design tropical da Amazónia“ apresentarão os seus produtos na
edição deste ano da feira Ceranor, no Porto, segundo o conceito “Reinterpretação da
tradição”. A criatividade brasileira dos artistas e artesãos transforma, segundo
técnicas antigas, tudo o que a natureza oferece e se tornou desnecessário para o
Homem em novos artigos de consumo e objectos de arte. No stand colectivo do
Instituto Centro Cape no Hall 6, stand A 20, será possível descobrir quais os
resultados da nova e moderna interpretação das tradições: bonecas de cabaça,
marchetaria, arte do vidro, bolsas em papel de jornal ou taças decorativas em
saponite. Os artesãos não divulgam apenas o património cultural do Brasil, garantem
também que o fabrico dos seus produtos é ecológico e preserva os recursos, criam
postos de trabalho em condições laborais justas, assegurando assim a subsistência de
muitas famílias.
A Organização-Não-Governamental Centro Cape do Brasil dá apoio aos artesãos
através de ofertas de formação e medidas de marketing. Promovida pela APEX Brasil
(Agência de Promoção de Exportações e Investimentos), a Centro Cape oferece aos
artistas e artesãos a possibilidade de apresentarem os seus produtos a um público
internacional.

Poderá encontrar mais informações sobre os artistas, a Centro Cape e a APEX Brasil
em www.apexbrasil.com.br, www.brazilhandicraft.org.br. e www.centrocape.org.br.
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Artesãos e produtos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Missão Ramacrisna/Futurarte – bolsas, acessórios
BAPI Designer – bonecas de cabaça
Mata Atlântica – caixas, caixas com embutidos
Ratti Ferrarini – pinturas
Arte Palha Horn – figuras
Dionízia José – vasos, potes, taças de saponite
Simone Oliveira Arte Rústica – candeeiros
Cleuza Fernandes – cortinados
Musa Bamba – vestuário, jóias, acessórios
Onira-Oya Brasil – individuais, argolas de guardanapos, acessórios
Vários produtos da Native

Artesanato brasileiro na Ceranor 2008:
Hall 6 stand A20
3 a 7 de Setembro de 2008
CERANOR 2008
Exponor
4450-617 Leça da Palmeira
Porto, Portugal

Contato:
Instituto Centro CAPE – Belo Horzionte
Rua Grão Mogol, 662
Bairro: Sion
Belo Horizonte – MG
CEP: 30310 – 010
Tel.: +55 313282 8305
E-mail: apex@centrocape.org.br
brazilhandicraft.europe@gmail.com

BRAZIL HANDICRAFT - showroom
Parque Industrial Meramar IV
Rua das Amendoeiras
Alcoitão (Junto ao CascaiShopping)
2645 – 097 – ESTORIL
Tel.: +351 21 425 18 21
E-mail: vitoriaregia_galeriabrasil@gmail.com
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