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NOTA INFORMATIVA 
 

FORUM ARTESANATO ‘FIA 2011’ 
 

 

 

Fórum do CENA na FIA 2011  
debate perspectivas e estratégias de 
crescimento do artesanato português 

Mais de cem participantes, na sua maioria 
artesãos expositores na FIA, animaram a terceira 
edição do Fórum Artesanato, organizado pelo 
Conselho Estratégico Nacional do Artesanato da 
AIP, no passado dia 29 de Junho, na FIA 2011. 

 
 

O Presidente do CENA, Abílio Vilaça, lançou os 

trabalhos com uma intervenção sobre “A 

CRIAÇÃO DE MARCAS PARA A DEFESA DO 

ARTESANATO CERTIFICADO”, tendo o Fórum 

sido moderado por Graça Ramos e João Amaral, 

Vice-Presidentes deste Conselho Estratégico da 

AIP-CCI. 

 
 

“COMERCIALIZAR A CULTURA PORTUGUESA” 
e “ARTESANATO - UM PASSADO COM 
FUTURO” foram os dois grandes temas, em 
torno dos quais se concentraram as 
intervenções de João Alpuim Botelho – O 
Bordado de Viana do Castelo; João Amaral – A 
Internacionalização do Artesanato Português; 
Catarina Portas – A Vida Portuguesa; Maria 
Manuel Cachada – Terra Lusa; Paulo 
Fernandes – Aldeias do Xisto; Ana Sousa Dias – 
Alma Lusa; Camila Silva – De Bordadeira de 
Vila Verde a Empresária de Sucesso; Alice 
Pisco e Albio Nascimento – Projecto TASA. 
 

 



 
 

As apresentações realçaram as várias formas de 

valorizar e comercializar a cultura portuguesa, 

homenageando o Património Cultural de 

Portugal, reforçando a importância da criação de 

uma marca que ateste a portugalidade, bem 

como a certificação dos produtos, como forma 

de qualificar e defender os artesãos e os 

consumidores. Foram apresentados alguns casos 

de sucesso do artesanato nacional que se deve 

pautar pelo ‘perfeccionismo, respeito pelo 

cliente e boa política de preços’, ‘conhecendo o 

passado para construir o futuro’, ‘celebrando, 

afirmando e recriando a nossa cultura’. 

 
Outro ponto alto do Fórum, foi a entrega dos 

Prémios do Concurso de Artesanato 2011, uma 

iniciativa que visa valorizar e estimular a 

produção artesanal. Estiveram em competição 

um total de 92 candidaturas e foram distinguidos 

dois Primeiros Prémios – na categoria de Melhor 

Peça de Artesanato Tradicional foi premiado 

António Faria Vieira, com a ‘Réplica de Bandolim 

Antigo’; na categoria de melhor peça de 

Artesanato Contemporâneo venceu Cristina 

Claro, com a peça ‘Candeeiro Cogumelo’. 
 

 
 
Foram ainda atribuídas cinco Menções Honrosas 

a: Maria Inácia Galvão com a ‘Colcha Modelo 

Noivos’; Fernando Jorge Ribeiro com a figura em 

cerâmica ‘Estrela Redonda’; ‘De raiz’ com o 

‘Candeeiro Articulado’; Tânia Gil com a 

gargantilha ‘Bosque’; e Francisca Maria Serrano 

com a ‘Gargantilha com Brincos’. 

 
 

 

O elevado número de pessoas envolvidas e a 

forma viva e participada como todos os painéis 

decorreram são o melhor testemunho da 

qualidade, da utilidade e do interesse com que 

foi acolhida esta iniciativa do CENA. 

 
 

‘Num mundo em constante evolução, o 

artesanato deve evoluir para acompanhar 

as novas exigências, adaptando o produto 

ao mercado, mantendo a sua 

genuinidade, informando e divulgando 

uma História a recordar.’ 

 

Para consulta das apresentações: www.aip.pt 

Contactos: cena@aip.pt  

Tel. 21 360 12 11 / Fax. 21 360 16 27 
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