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Projecto “Os Últimos Artesãos do Vale do Paiva”
•

S.O.S. Rio Paiva vai editar livro que resulta de uma pesquisa dos ofícios
artesanais que ainda resistem no vale do Paiva.

•

Livro será editado na Primavera de 2014

A Associação S.O.S. Rio Paiva está a preparar a edição de um livro, para a
Primavera de 2014, sobre os últimos artesãos do Vale do Paiva.
O livro, que será editado pela Associação, representa um trabalho de dois anos,
durante o qual foram registados cerca de 50 artesãos, que representam mais de
20 ofícios diferentes, alguns dos quais, os últimos representantes de artes já
raras do artesanato nacional.
Com cerca de 200 páginas, encadernado com capa dura, este livro será
profusamente ilustrado com fotografias e textos que mostram modos de fazer,
contam histórias de vida e dão a conhecer uma realidade diferente da que nos
habituámos nos meios urbanos.
Este projecto contou inicialmente com o apoio do Programa "Juventude em
Acção" e conta agora também com o apoio de alguns Municípios do Vale do
Paiva.
Ainda assim, a verba não é suficiente para a impressão de 1500 cópias do livro,
por isso a Associação recorreu à Plataforma de Crowdfunding PPL para angariar
o valor em falta. Em apenas 20 dias, já conseguiu angariar 62% do valor
necessário o que demonstra o grande interesse que este projecto está a
despertar.
A plataforma permite o envio de donativos e a aquisição antecipada do livro,
bem como a consulta de informação detalhada sobre o projecto:
http://ppl.com.pt/pt/prj/osultimosartesaos
Gostaríamos de agradecer desde já, toda a atenção que este projecto possa
merecer da vossa parte. Estamos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento
adicional relativamente a este assunto.
Grata pela atenção dispensada.
Com os melhores cumprimentos,
Helena Caetano
Coordenadora do Projecto

(Telefone: 917 101 359)
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Para mais informações por favor consultem:
1. www.riopaiva.org
2. http://ppl.com.pt/pt/prj/osultimosartesaos
3. https://www.facebook.com/osultimosartesaos

Fotografias:
1. http://i848.photobucket.com/albums/ab43/joaor1001/_MG_7406_zpsbac5a
b64.jpg
2. http://i848.photobucket.com/albums/ab43/joaor1001/cepa_zps4a9b5c49.jp
g
3. http://i848.photobucket.com/albums/ab43/joaor1001/_MG_5744_zps3f607b
0b.jpg
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