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Castelo Branco afirma-se enquanto cidade criativa e torna-se mais 
competitiva, potenciando e integrando aquela que é a sua riqueza cultu-
ral, traduzida na sua diversidade e identidade local: a dinâmica do traba-
lho em rede e o talento criativo.

Com a Fábrica da Criatividade, a Câmara Municipal de Castelo Branco  
tem fomentado o aparecimento de novos projetos nas áreas das indús-
trias criativas e inovadoras, de modo a que estes se tornem geradores de 
desenvolvimento nas vertentes cultural, artística, económica e tecnológi-

ca, focando-se na captação de talento, promoção do empreendedorismo 
e espírito de iniciativa.

A Fábrica da Criatividade é um equipamento onde diferentes projetos 
criativos se cruzam e colaboram, partilhando ideias, criatividade e recur-
sos num mesmo espaço físico, flexível e multidisciplinar. Ali usufruem de 
um conjunto de oficinas/ateliers, serviços e gabinetes com áreas indivi-
dualizadas, permitindo desta forma a inserção desses projetos num am-
biente adequado e com as condições técnicas necessárias.

FÁBRICA DA CRIATIVIDADE
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Mariana Jerónimo

Mariana Jerónimo, licenciada em 
Artes Plásticas na Escola Superior 
de Artes e Design das Caldas da Rai-
nha, trabalha na oficina de cerâmica 
da Fábrica da Criatividade, onde cria 
peças funcionais e esculturais. 

Em relação às peças funcionais, pre-
tende revolucionar a cerâmica, pois, 
atualmente, é vista como algo popu-
lar, mais associado ao artesanato.

Relativamente à escultura, baseia-
se em formas naturais e orgânicas, 
nomeadamente marítimas, conce-
bendo, metaforicamente, organis-
mos que operam e se desenvolvem 
no espaço onde se inserem.

Terceira Pessoa

A Terceira Pessoa é uma estrutu-
ra que desenvolve projetos artísti-
cos, com especial enfoque nas artes 
performativas e na área dos cruza-
mentos disciplinares. Estrutura re-
sidente na Fábrica da Criatividade 
desde o seu arranque, onde tem 
preparado vários dos seus traba-
lhos de criação artística, bem como 
desenvolvido projetos de formação 
artística, conversas e debates com 
a comunidade albicastrense. 

No ano de 2020 iniciará o SINGULAR 
- ciclo de criação artística pluridiscipli-
nar, onde apresentará uma programa-
ção experimental na Fábrica durante 
os meses de Abril, Maio e Junho.

Paula Pequito

O projeto, que tem a duração pre-
vista de um ano e está a ser realiza-
do na Fábrica da Criatividade - é a 
preparação de trabalhos para uma 
futura exposição de pintura à seme-
lhança de outras já feitas pelo artista.

Esta ideia surgiu logo que a Fábri-
ca da Criatividade abriu. A recepti-
vidade foi muito boa, assim como as 
condições, tanto materiais como de 
enorme autonomia criativa e de ges-
tão do tempo. O convívio com outros 
projetos, que estão na Fábrica, tam-
bém tem sido positivo.

Estes trabalhos serão de pintura, co-
lagem, instalação e escultura, dentro do 
tema e fio condutor  “Mente Humana”.

SelmaEduarda.pt

O projeto SelmaEduarda.pt dedi-
ca-se à criação e desenvolvimento 
de artefactos digitais dinamizadores 
da relação entre as artes plásticas, os 
media digitais e a moda. 

O projeto tem várias atividades em 
curso dentro deste projeto: desde 
novembro de 2019 até Março 2020 
- Curadoria da Exposição Online The 

destinies of Senses, integrada na 4º 
Bienal Internacional de Arte Digital 
The Wrong (https://thewrong.org/). 

A exposição conta com artistas de 
várias áreas e países: Portugal. Espa-
nha, Alemanha, Reino Unido, Brasil, 
EUA. Nesta curadoria foram também 
promovidos diversas artista talks e 
conferencias online, assim como o 
catálogo versão impressa e digital, 
distribuída na Amazon.

Teatro Tramédia

O Teatro Tramédia – Associação 
de Produção de Espetáculos Teatrais 
de Castelo Branco, com cerca de oito 
anos desde a sua idealização - produz 
e comercializa ambiciosos espetácu-
los teatro-musicais. 

Trata-se de uma associação com 
um elenco sólido e criativo que, atra-
vés da produção musical rigorosa, 
da cenografia física e digital, devida-
mente contextualizada e de um con-
junto de figurinos cuidadosamente 
adequados, desenvolve e apoia à 
criação de espetáculos e animações 
de rua de cariz cómico-histórico, com 
ambição dirigida à recriação de fenó-
menos tradicionais do antigamente e 
da atualidade, direcionados para pú-
blicos de todas as faixas etárias.

As atividades principais são as 
visitas aos Lares e Centros de Dia, 
as oficinas de cariz artístico-peda-
gógico para adultos e a gestão de 
produtos artísticos.

Habitar o Natural

Habitar o natural é o mote do pro-
jecto – em que a vivência dos lugares 
naturais dá corpo a uma experiência 
artística e estética. Desse modo, é 
na convergência entre o trabalho de 
atelier e a vivência paisagística, que 
se funda uma prática da paisagem, em 
alinhamento com uma visão natura-
lista e com preocupações ecológicas. 

A criação artística surge enquan-
to urgência de rejuvenescer o olhar 
poético/contemplativo e recuperar 
um saber estar em harmonia com o 
mundo natural. 

Nesse sentido, foram feitas várias 
impressões em linóleo - sobre te-
mática Quercus, dando aso à expe-
rimentação plástica.  Pretende-se 
que o respectvo projecto venha a 
incorporar, também, a cerâmica, a 
fotografia e a pintura.

DigiLab

O DigiLab é um projeto nas áreas 
dos media digitais e das artes digi-
tais, dedicado à criação e desen-
volvimento de projetos que explo-
ram a utilização das tecnologias 
digitais em áreas criativas, artísti-
cas e empresariais.

As atividades já realizadas no 
DigiLab contam com colaborações 
na dinamização de eventos e com 

Suplemento

Fábrica da Criatividade
Este equipamento é um dos espaços com maior diversidade de produção 

cultural ao nível nacional, fazendo com que uma antiga fábrica de confeção 
têxtil renasça como Fábrica da Criatividade.

A Fábrica da Criatividade é mais do que um centro em que a cultura se cria 
e flui. É uma aposta da autarquia de Castelo Branco no dinamismo econó-
mico da região e na criação de infraestruturas capazes de albergar projetos 
empreendedores na área das indústrias criativas, locais, regionais, nacionais 
e internacionais e, desta forma, ser uma cidade amiga dos artistas ao mesmo 
tempo que incentiva a criação de postos de trabalho. Pretende captar talen-
to e fomentar o aparecimento de novos projetos nas áreas das indústrias 
criativas e inovadoras, de modo a que estes se tornem geradores de desen-
volvimento nas vertentes cultural, artística, económica e tecnológica.

O espaço estabelece também um caráter de complementaridade com ou-
tras instituições, como a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco (ESART-IPCB), o Centro de Empresas Inovadoras 
(CEi) bem como outros equipamentos culturais e académicos, apresentando-
se, também, como um projeto preponderante para a fixação de quadros qua-
lificados e uma solução para os que, assim, procuram uma oportunidade para 
desenvolverem as suas atividades na região e aqui se fixarem.

Na Fábrica da Criatividade, diferentes agentes, de teatro, dança, músi-
ca, bem como vídeo, fotografia, design, artes gráficas; artes plásticas, tra-
balham, num mesmo espaço, flexível e multidisciplinar e  usufruem de um 
conjunto de oficinas/ateliers, serviços e gabinetes, com equipamentos ins-
talados, que dão resposta às necessidades e especificidades dos projetos.

Neste momento existem na Fábrica da Criatividade 33 projetos em todas 
as áreas previstas nos quais trabalham cerca de 80 criadores.

Configuração do espaço:

- Auditório adequado à apresentação de espetáculos de teatro, dança, 
música e apresentações audiovisuais e multimédia, com capacidade para 
150 lugares;

- Duas black boxes para ensaios de teatro, dança e outras artes performativas;

- Oficina de Madeiras; Oficina de Metais; Oficina de Cerâmica/Barros/
Poliesterenos; Oficina de Serigrafia/Gravura; Atelier Têxtil; Duas Salas de 
Cooworking; Sala de Reuniões; Sala de Conferências; Laboratório de reve-
lação para fotografia a preto e branco; Biblioteca; Gabinetes;

- Oficina polivalente para construção de materiais (adereços, cenários, 
estruturas de madeira e outras, pintura), no âmbito das atividades dos gru-
pos residentes;

- O auditório e as black boxes estão equipados com as necessidades de 
produção em termos de iluminação, som e vídeo. Bem como as diferentes 
oficinas, possuem os equipamentos para o desenvolvimento das atividades.
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a criação de projetos de inovação, 
em que se destacam a parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia de 
Castelo Branco e o desfile de moda 
Castelo Branco Moda, em parceria 
com a ESART-IPCB.

Paulo Veiga

O projeto consiste em fazer gestão 
de marca de tatuadores de elite. Não 
só trabalhando a comunicação/ima-
gem, de forma a promover o artista e 
o seu trabalho, como envolver a arte 
que é projetada para o suporte pele 
e aplicar a diversos objectos e supor-
tes do nosso dia a dia - Mobiliário, 
roupa, acessórios.

Paulo Veiga tem fechadas as duas 
maiores convenções do mundo, Pa-
ris e Londres e um contrato com 
uma marca de meias espanhola — os 
tatuadores fazer uma edição limita-
da de meias. Negociação com uma 
marca de sapatilhas inteiramente re-
cicladas sem qualquer componente 
animal e que são 100% personalizá-
veis no que toca a ilustração.

Pato pintor

Os seus intervenientes desenvol-
vem trabalho em áreas como o de-
sign e artes gráficas, ilustração ou 
artes plásticas. Embora sejam estas 
as áreas de atuação, contam com tra-
balho feito em outras disciplinas des-
de fotografia, vídeo, cenografia para 
teatro a joalharia. 

Atualmente, o projeto está em 
produção de materiais gráficos, 
como cadernos, posters, rótulos, 
embalagem, com ilustração de au-
tor, concebidos de forma artesanal, 
em que a imagem tem esteticamen-
te um cariz mais contemporâneo e 
personalizado baseando-se princi-
palmente em ilustração. 

É um projeto aberto a propostas 
de entidades externas interessadas 
nestes materiais e a outros autores 
que queiram desenvolver trabalho 
nestas áreas.

Sintonizados

A banda albicastrense composta 
por Fábio Ramalho, Rúben Candeias, 
Francisco Martins, Miguel Ramalho, 
Gonçalo Francisco e Ian Oliveira. 

Um projeto diferente, que aborda 
simultaneamente estilos que vão des-
de o rock e pop ao celta e folk, tudo 
conjuntamente em temas únicos, ori-
ginais e cantados em português. 

Com o som da guitarra, baixo, acor-
deão, flauta transversal, sintetizador 
e bateria, os Sintonizados estão dis-
postos a marcar a diferença e deixar 
registado que afinal é possível pro-
duzir algo diferente e com qualidade 
com todos estes instrumentos.

Filipe Hanssen

Músico, compositor e guitarrista 
(guitarra eléctrica). Filipe Hanssen 
está presente na Fábrica da Criati-
vidade para criar, desenvolver e lapi-
dar as próprias músicas, apresenta-
ções e, também, para produzir todo o 
material que está relacionado com a 
atividade artística musical.

O objectivo principal é resultar 
um conteúdo que possa ser útil para 
o público, como ferramenta de mo-
tivação, estímulo à criatividade e 
levar entretenimento em apresen-
tações com boas e enérgicas mú-
sicas de Rock cantadas pela minha 
guitarra eléctrica.

Media Art Visuals

A MAV é um projecto de media 
arte digital, que tem como base a 
produção audiovisual e explora a 
combinação do vídeo com as novas 
tecnologias, nomeadamente intera-
tividade e realidade virtual. 

Trata-se de um projecto artístico 
que explora a identidade de uma 
aldeia, neste caso a aldeia histórica 
de Idanha-a-Velha pela personifica-
ção das suas gentes e que terá como 
elemento central uma instalação 
de vídeo que permite ao utilizador/
espectador interagir com a mesma 
através de sensores de movimento, 
um documentário e uma Exposição/
Colecção de Fotografia.

Nós com os Outros

O projeto Nós com os Outros | 
Escolhas 7G da Amato Lusitano - 
Associação de Desenvolvimento, 
destina-se a crianças e jovens prove-
nientes de contextos sociais vulne-
ráveis, refugiados/as, descendentes 

de migrantes e de etnia cigana que se 
encontrem em risco comprovado de 
exclusão social. 

Têm sido criados conteúdos audio-
visuais, com propósitos educacio-
nais, campanhas de sensibilização 
sociais e ambientais em diversos su-
portes. Neste momento contamos 
com a participação no Laboratório de 
Multimédia de mais de 30 jovens de 
12 nacionalidades diferentes.

O Homem da Carabina

Formado em 2012 na cidade de 
Castelo Branco, “O Homem da Ca-
rabina” é um projeto que se dedica 
à música instrumental e à constru-
ção de ambientes sonoros que ilus-
tram pequenas histórias reais ou 
ficcionadas. Inspirado no universo 
sonoro de músicos como Ry Coo-
der, Marc Ribot ou Dead Combo, 
O Homem da Carabina tem tenta-
do encontrar o seu caminho a sua 
identidade e a sua sonoridade.

Desde 2019 que o grupo se apre-
senta essencialmente na formação 
de duo de Guitarra e Contrabaixo 
e tem desenvolvido novos arranjos 
onde explora as potencialidades e 
características dos dois instrumen-
tos.Sérgio Chitas - Guitarra, Hélder 
Ramos – Contrabaixo.

Projeto Modo Maior

Criar um repertório musical com 
15 temas originais para fado, com 
base em poemas de autores da Bei-
ra Baixa, incluindo um tema instru-
mental inspirado nos sons musicais 
populares da região.

Objetivos principais: Seleção de 
poemas, análise métrica e arranjos; 
Ensaios sobre fados tradicionais, 
originais e arranjos; 1ª apresentação 
musical de alguns temas originais do 
trabalho e outros temas, em auditó-
rio(Novembro 2020); Realização de 
um “Official Music Video” e gravação 
de maquete digital; Apresentação 
final do projeto, em auditório, com 
gravação audiovisual. (Maio 2021.

Produtos Atuais

Começou como uma instalação de 
arte e atualmente é um projeto de 
continuidade à criação e produção 

de objetos artísticos, aberto à inter-
pretação da comunidade.

Produtos Atuais toma como ponto 
de partida as artes gráficas, o po-
der do marketing e da publicidade, 
o consumismo contemporâneo e a 
comercialização de emoções e sen-
sações, embalagens, rótulos ou pu-
blicidade para estas em cada um dos 
produtos está impresso um valor 
contemporâneo que contrasta com 
o seu interior – o vazio.

Clara Afonso

Unlimited - a sky full of light - é um 
convite à reflexão, nas formas de 
ver e pensar o mundo global. Este 
trabalho, envolve pintura, fotogra-
fia e vídeo e do qual resultaram a 
participação na Bienal de Floren-
ça, exposição individual no Centro 
Cultural de Cascais e também no 
Museu Tavares Proença Júnior, a 
decorrer na presente data. 

O contributo da Fabrica da Criati-
vidade é de valor inestimável, já que 
abrange de forma transversal todas 
as artes, permitindo ao autor/artista 
desenvolver o seu projeto, potencia-
lizando o seu resultado final. 

Pé de Pano – Projectos 
Culturais

   Suspender o Céu é o próximo es-
petáculo da Pé de Pano com os 
participantes no LAB’s Pé – Labo-
ratório de Formação e Criação Ar-
tística na Fábrica da Criatividade. 
Constrói-se a partir de preocupa-
ções do grupo em torno da vida e da 
morte, da duração e da respiração, 
dos abismos fatalistas, do sonho e 
da poesia. A estreia será no dia 30 
de abril no Cineteatro Avenida, com 
a interpretação e cocriação de Ana 
Sofia Baptista, Ariana Pedro, Car-
los Gonçalves, Helder Milhano, Luiz 
de Paula, Rosa Silva. A composição 
audiovisual é da responsabilidade 
de Rui Dias e a Direção Artística de 
Maria Belo Costa

Cata Vento

O Projecto Cata Vento surgiu da 
vontade, talvez mesmo de uma ne-
cessidade de criar e tornar reais as 
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ideias e projectos que tantas  vezes 
idealizávamos. Fazemos principal-
mente peças de decoração, como 
candeeiros, espelhos e móveis, ás 
quais damos a nossa interpretação 
artística. O objectivo é que sejam 
peças úteis mas ao mesmo tempo 
peças de arte. 

A Fábrica de Criatividade deu a 
oportunidade para colocar o projeto 
em prática de uma forma mais con-
creta e deu, acima de tudo, aquele 
incentivo que por vezes falta para se-
guir os nossos sonhos. 

PLEEZ

O projeto PLEEZ visa a criação 
de peças únicas e pequenas sé-
ries de objetos, tendo como par-
tida questões ligadas à natureza e 
ao planeta. PLEEZ é desenvolvido 
aplicando técnicas tradicionais 
têxteis, transformando resíduos e 
produtos esquecidos em novos ob-
jetos de maior valor. Experimen-
ta-se uma abordagem criativa na 
execução de objetos artísticos e 
produtos utilitários e decorativos.

Pretende-se reutilizar e valorizar 
resíduos naturais, industriais e ou-
tros utilizando técnicas de upcycling.

Eternia

De uma pluralidade na vontade de 
seis artistas de palco e do mundo, 
surge o apelo para ETERNIzar num 
prolongamento o património cultu-
ral e desenvolvimento social dando 
lugar à oportunidade de construir a 
nossa identidade para um futuro.

Em forma múltipla de intervenção, 
abraçando as mais variadas verten-
tes de performance em registos mini-
malistas ou barrocos, como se devem 
os exemplos de personagens míticas, 
fantasiosas, históricas, circenses 
(pantomima, clowning, malabaristas 
e manipulação artística de fogo).

Rosário Bello

A atividade nesta área na Fabrica 
da Criatividade passa pela realiza-
ção de trabalhos, tal como na pin-
tura em acrilico, óleo sobre telas, 
madeira ou até mesmo painéis em 
azulejo. O espaço em si é adequado 
para poder realizar trabalhos pe-
quenos ou de grandes dimensões e 
com acesso a elementos de supor-
te também. Além de que temos um 
espaço para reunir e receber quem 
está interessado em ver ou até mes-
mo solicitar um trabalho nosso. 

Um espaço acolhedor, até mesmo 
quando o "silêncio" faz parte desse pro-
cesso de concepção de um trabalho.

A nível de divulgação é um espaço 
de referência. Significa a "fábrica de 
todos os sonhos", local este, onde os 
mesmos tomam forma, cor e arte. 
Com alma e coração.

Orquestra de Jovens de 
Castelo Branco

   Criada em 2018, é constituída 
maioritariamente por alunos dos 
cursos secundários do CRCB, que 
se juntam ex-alunos, estudantes 
do ensino superior ou com carrei-
ras profissionais. 
    Surge da necessidade de propor-
cionar a transmissão de conheci-
mentos e experiências artísticas 
entre diferentes gerações, inte-
grando alguns dos actuais alunos 
mais avançados da escola, e ex-alu-
nos que tenham aqui realizado a 
sua formação. 
    Trata-se de uma afirmação do 
espírito de tolerância, da vivên-
cia musical, da colaboração entre 
profissionais e jovens artistas, e do 
impacto que o conservatório vai 
provocando nas vidas de diversas 
gerações. A OJCB tem como Direc-
tor Artístico e Musical, o Maestro 
Bruno Cândido.

“Now’s The Time: 
Vamos trocar o jazz 
por miúdos?”

Idealizado pelo músico e educa-
dor Túlio Augusto, apresenta o jazz, 
não apenas em forma de música, 
mas também como ferramenta só-
cio cultural, à comunidade em geral, 
de modo a partilhar com o público 
participante histórias sobre sua for-
mação, informações sobre músicos 
do cenário nacional e internacional. 
Além de servir como um canal de di-
vulgação do género e elemento de 
aproximação entre os participantes. 
Os encontros acontecem uma vez 
por mês e contam com a participação 
de alunos dos Cursos Livres de Jazz 
do Conservatório de Castelo Branco.

Castra Leuca Trio

A formação do Castra Leuca Trio 
(guitarra, violino e percussões) é 
única em Portugal e, desde 2018, 
consolidou-se rapidamente den-
tro do panorama do worldmusic 
português. Conta no seu currícu-
lo com concertos e participações 
em festivais em Portugal (Festa do 
Avante e Festival Sons da Terra, 
entre outros) e Espanha. 

Em 2019, os Castra Leuca Trio, 
com o apoio da Câmara de Caste-
lo Branco, lançaram o seu primeiro 
trabalho discográfico - Primeiro An-
damento- que tem vindo a receber 
excelentes críticas pela imprensa 
especializada e tem sido divulgado 
regularmente por rádio em Portu-
gal, Espanha, Austrália, Estados Uni-
dos, Reino e Colômbia.

Desde o início, o Castra Leuca Trio 
tem mantido uma estreita relação 

com a Fábrica da Criatividade, sendo 
esta o seu local de trabalho e o berço 
da maioria dos temas que fazem par-
te do repertório do grupo.

Cianotipia

O objetivo deste projeto é prototi-
par um livro infantil impresso através 
da técnica fotográfica de cianotipia.

Este projeto terá mais algumas 
características que o diferenciarão 
de outras publicações dedicadas ao 
mesmo público, sendo a principal o 
facto da história não ficar terminada 
no fim do livro. 

Assim, junto com o livro será en-
tregue uma folha pré-emulsionada 
e um negativo que permitirão ao 
leitor expor a sua própria cianoti-
pia em casa e aí sim, após revelação, 
conhecer o final da história. Preten-
de-se com esta abordagem dar a 
conhecer este método fotográfico 
através da experimentação.

Miguel Fernandes

Miguel Fernandes, natural de Cas-
telo Branco, licenciou-se em Artes 
Plásticas na Escola Superior De Ar-
tes e De Caldas da Rainha. Atual-
mente trabalha na oficina de cerâ-
mica da Fábrica da Criatividade em 
Castelo Branco. 

O seu trabalho foca-se na criação 
de peças artísticas, tanto funcio-
nais como escultóricas. Desde o 
início que trabalha com cerâmica, 
sempre teve um fascínio por escul-
pir bustos de rostos humanos, mas 
ultimamente tem tentado inovar 
no seu caminho artístico juntando 
diferentes e inovadores elementos 
como a caneta 3D com cerâmica 
criando peças híbridas entre a ce-
râmica e o plástico manipulado.

Zombi TV

A ZOMBI TV é um canal de You-
Tube dedicado à cultura pop, desde 
Cinema, Tv, Comics, Literatura, Jo-
gos de Tabuleiro, Videojogos a brin-
quedos. A ZombiTV conta agora com 
três pessoas definitivas e cinco cola-
boradores e é uma espécie de fórum 
para qualquer pessoa que queira fa-
zer vídeos sobre cultura alternativa. 

Conta com os apoios de várias enti-
dades como a editora Saída de Emer-
gência, a Planeta, a G. Floy Studio ou 
os cinemas NOS. 

A Fábrica da Criatividade é o espa-
ço onde a equipa se reúne e grava al-
guns episódios mais exigentes.

Vasco Veríssimo
Cutelaria

O projeto baseia-se na produção 
de cutelaria artesanal de alta per-

formance. A cutelaria utiliza pro-
cessos e tecnologias tradicionais e 
do passado. Este projeto pretende 
conjugar o design e o conhecimen-
to contemporâneos. 

Assim serão criados objetos oti-
mizados para a sua função, seja na 
forma como são desenhados ou nos 
processos utilizados, mas também na 
sua linguagem estética. 

Estas peças de cutelaria criam 
assim uma alternativa às soluções 
padronizadas, de baixos padrões de 
qualidade e descartáveis. Os pro-
dutos manufaturados são objetos 
de valores opostos à padronização: 
singularidade, personalização, ex-
celência e durabilidade.

Clube de fotografia

Vladimir Akimov é coordenador 
do clube de fotografia. A Fábrica da 
Criatividade foi a chave para o de-
senvolvimento da ideia. Com os seus 
meios e disposição, são imensas as 
possibilidades que se podem fazer no 
âmbito da fotografia. 

Realiza atividades práticas, como 
os exercícios e ensaios fotográficos 
com tema ou técnica, e atividades 
teóricas que também incluem vi-
sionamentos de documentários ou 
outros vídeos. 

A Fábrica tornou-se o centro de 
partilha de conhecimento entre to-
dos os elementos, desde iniciantes a 
profissionais, o que é fantástico para 
a aprendizagem.

Helena Fernandes

Desenvolvimento de peças de 
arte têxtil e experimentação de di-
ferentes materiais. Através da ima-
ginação, tecer em vários suportes e 
criar diferentes objectos, decorati-
vos e/ou funcionais, reinventando 
a tradição. Desenvolver o projeto 
na Fábrica da Criatividade irá per-
mitir uma exploração mais profun-
da e específica da técnica.

Pilar Monteiro

Criar uma marca própria de uma li-
nha moderna de cerâmica criativa para 
decorações, com o intuito de as divul-
gar em feiras locais e redes sóciais.

Oficina do Desenho

A Oficina do Desenho propõe uma 
introdução ao desenho de observa-
ção, através de técnicas, temas e pro-
cessos de construção dos desenhos.

Os Urban Sketchers são um cole-
tivo de pessoas que gostam de dese-
nhar, transportam consigo um Diário 
Gráfico e vão registando os momen-
tos do dia a dia, da cidade onde vi-
vem, das viagens que fazem...regis-
tam momentos e experiências.

Suplemento
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