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1.

“A exposição “Artes e Ofícios Portugueses: caminhos de inovação” apresenta projetos coletivos e iniciativas individuais que têm vindo a
ser desenvolvidos um pouco por todo o país, abrangendo vários subsetores das produções artesanais. Trata‐se, portanto, de uma abordagem
transversal, cujo denominador comum é a inovação aplicada a um setor de atividades tradicionais como são as artes e ofícios, contribuindo para
levar ao conhecimento do grande público as suas potencialidades quando se conjuga a mestria dos artesãos com as linguagens estéticas
contemporâneas.”

2.

“A sustentabilidade dos destinos promove‐se conhecendo e respeitando profundamente as suas mais intrínsecas e antigas tradições. Nelas se
constrói a memória de um povo. Nelas se sustenta o presente. Nelas se projeta o futuro. E é com base neste entendimento (e reconhecimento)
que se projeta e pensa o projeto “Agricultura Lusitana”, onde se desafia o olhar sobre o já existente, procurando perpetuar‐se a sua
funcionalidade.”

3.

No “Projecto TASA” a disciplina do design encontra o artesanato do Algarve para o elevar, através de soluções que lhe dão marca
contemporânea e utilitária, sem perder a sua matriz cultural e ecológica. Cada peça conta uma história das mãos que a trabalharam e dos
antepassados que imprimiram nelas a memória coletiva de criar artefactos com o que a terra dá. Cada objeto tem a mão de designers que
incorporam novas ideias nos saberes ancestrais, recontando a história da cultura portuguesa.

4.

Creative Crafts “Para ajudar o setor do artesanato a superar os desafios com que se depara, os parceiros do projeto “Regional Cooperation for
Crafts’ Developement” contribuíram com 12 histórias sobre as artes tradicionais criativas, incluindo ideias e experiências de seis países
diferentes: Letónia, Espanha, Países Baixos, Bulgária, Grécia e Portugal. Pretende‐se que estas experiências possam ser usadas como fonte de
inspiração para desenvolver o setor do artesanato tanto na sua região como em toda a Europa.”

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS
INDICADORES DE DESEMPENHO CRC – junho 2015
Clientes: 40
Atendimento geral: 50
Consultas no local: 50
Utilizadores – empréstimos: 40
Empréstimos Domiciliários: 37
Devoluções: 38
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