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WORKSHOPS DE ARTESANATO NO ESPAÇO CRIAR EM ODEMIRA 

 

São quatro as propostas de workshops de artesanato que a CACO – Associação de Artesãos do Concelho de 

Odemira vai dinamizar durante nos dias 10 e 14 de dezembro no CRIAR – Centro em Rede de Inovação do 

Artesanato Regional, dedicadas às áreas da joalharia, feltragem de lã, costura e pintura em seda. Através do 

projeto “Mãos de Cá”, o objetivo é promover o artesanato local, conferindo-lhe novos horizontes e dinâmicas.  

 

No dia 10 de dezembro, entre as 15.00 e as 17.00 horas, o Espaço CRIAR recebe um workshop de joalharia, por 

Helga Brochhaus-Mürtz, com recurso a materiais como o arame, conchas, madeira, sementes e missangas. 

Também no dia 10 de dezembro, das 15.00 às 18.00 horas, decorrerá um workshop dedicado à feltragem de lã, 

por Barbara Faber, para criação de estrela de natal ou outras flores, em lã e feltro, com introdução à feltragem 

com água e sabão. Costura Criativa para Crianças é o tema do Workshop agendado para o dia 14 de dezembro, 

entre as 15.30 e as 17.30 horas, dinamizado por Isabel ArteSã d’Estórias, que desafia os participantes a criar 

Gnomos de Natal. No mesmo dia 14 de dezembro, no horário 14.30 / 17.30 horas, será dinamizado um workshop 

de pintura em seda, por Vera Thonnes. 

 

As atividades decorrerão nas oficinas do CRIAR – Centro em Rede de Inovação do Artesanato Regional, na 

Travessa do Miradouro, em Odemira.  

 

As inscrições devem ser formalizadas na loja da CACO, na Av. Teófilo da Trindade, n.º 8, em Odemira, através do 

e-mail maosdeca@cacoartesanato.pt ou através do número 925 835 915 . 

 

O CRIAR pretende promover o artesanato com valor cultural acrescentado, entre a tradição e a inovação, através 

da realização de eventos, residências criativas, formação e parcerias para a sua valorização no âmbito do turismo. 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(José Alberto Guerreiro) 

 

N.I. n.º 170 

02/12/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais  

Assunto: Odemira: Workshops de artesanato no Espaço CRIAR  

Anexo: logo CRIAR + fotografia 
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