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A ESCOLA DA VIDA
Pois é, chegamos na 6ª edição. Enfrentamos o desafio de fazer um evento voltado
para o mercado de artesanato, arquitetura, decoração e design fora do eixo
tradicional, vencemos o pior momento da pandemia, nos reinventamos e fizemos a 
SCT on-line. Mesmo nos tempos bicudos, mantivemos o projeto da Semana Criativa
de Tiradentes, a grande razão disso tudo. Atravessamos este período, crescendo,
errando, acertando, mas aprendendo a cada ano.

Nestas seis edições já trabalhamos direta e indiretamente com mais de 80 artesãos. 
Nossas maiores conquistas, porém, não são tão visíveis para você, mas é quando o 
projeto estimula alguém a aprender a ler; um filho a seguir os passos do pai; o filho 
que entra na faculdade de design; ou simplesmente quando uma pessoa passa a ter 
orgulho de ser quem é e de fazer o que faz. Estas são algumas das conquistas que 
celebramos ao longo dos anos e que nos dá força, ânimo, coragem e prazer de seguir 
em frente. 

São estas vitórias que nos levaram a colocar de pé a Escola a Semana, prevista para 
ser inaugurada em janeiro/2023, na comunidade rural da Caixa D’Água da Esperança, 
numa escola municipal desativada, cedida a nós graças a parceria firmada com a
Prefeitura de Tiradentes através do nosso Instituto Bem da Terra. Um projeto cuja
sementinha foi plantada em 2017 pelo designer Paulo Alves e que, desde então, foi 
amadurecendo até chegar no momento certo de frutificar. Um sonho que está sendo 
construído a muitas mãos: mãos talentosas, mãos amigas, mãos carinhosas que têm 
nomes, CPFs e também CNPJs. Nosso sincero agradecimento à ABPMA (Associação 
Brasileira dos Produtores de Mogno Africano), Ana Vaz, Alex Rousset, Alexandre 
Salles, Bel Lobo, Divina Terra, Docol, Hélvio Santos, Henrique Oliveira, Ligia Agostini, 
Luciana Pires, Lufe Gomes, Paulo Alves, Paulo Biacchi, Rogério Almeida e
Sherwin-Williams.

A Escola da Semana vai ser o local onde realizaremos o projeto com artesãos de
Tiradentes e região e onde você também poderá participar de uma experiência única: 
viver o Brasil profundo e aprender técnicas manuais e vernaculares aliadas ao design. 
Uma escola de design brasileiro, uma escola de design feito à mão.

Hoje, a Semana Criativa é projeto, é festival, é loja, será escola e o que mais pudermos 
ser e fazer para dar a nossa pequena contribuição para um mundo melhor.

Simone Quintas e Júnior Guimarães

E
ug

ên
io

 S
av

io



SUMÁRIO

Fo
to

 d
a 

ca
p

a:
 J

o
ão

 B
er

th
o

lin
i

Mapa

Palestras e bate-papos

Lançamentos de livros

Oficinas

Exposições

Instalações

Visitas guiadas

Cinema ao ar livre

Outras atrações

Mercado

Projeto
- lab
- desdobramentos

Serviços
- onde ficar
- onde comer
- onde tomar um cafezinho
- onde beber
- farmácias
- taxistas

Ficha técnica
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Legenda

1. Museu Casa Padre Toledo
2. Largo do Sol
3. Sobrado Aimorés
4. Centro Cultural Yves Alves
5. Museu de Sant’Ana

6. Sobrado Quatro Cantos
7. Sobrado Ramalho (sede do Iphan)
8. Loja da Semana
9. Câmara Municipal
10. Vila Criativa
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9H30 - BATE-PAPO
Design feito à mão com os designers Gustavo Bittencourt, Luly Viana, Karol Suguikawa, 
Pietro Oliveira e Rodrigo Ambrosio e os artesãos Alisson Lourenço Nascimento, Bela 
Ladeira, Camila Mendes, Carlos Henrique Barbosa, Edna, Tatiane e Wellington Carvalho 
de Santana, Leonardo Luiz da Silva, Claudio de Matos Ferreira (Nôca) e Tiago Cesar
Mediação: Maria Fernanda Paes de Barros
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168
Intérpretes de libras

11H30 - BATE-PAPO
Ecobreton apresenta: Orgulho do Brasil – Design, arte, artesanato com
designers Breton e artesãos
Oferecimento: Breton
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

14H - BATE-PAPO
Rendando Histórias com as rendeiras Aliane da Silva, Dalva Lima Carvalho, Lucilene
de Souza, Lucilene da Silva, Márcia Mesquita, Núbia Esteves, Rute Moreira, Viviane da 
Silva e Wilma de Fátima da Silva e a designer Ana Vaz. A conversa será seguida pela
exibição do curta “Rendando Histórias” e por apresentação musical das rendeiras
Mediação: Karin Gimenez
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

SEXTA-FEIRA

Palestras e bate-papos inspiradores sobre arquitetura, sustentabili-
dade, parcerias criativas, projetos sociais e iniciativas que nos fazem 
repensar a forma como vivemos e consumimos.

PROGRAMAÇÃO
Palestras e Bate-papos

10H30 - BATE-PAPO
Reconectar para um viver sustentável com Paulo Lemos, do Lano Alto, e Guta
Nascimento, da Refazenda Rio Xopotó
Mediação: Karin Gimenez
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

14H - PALESTRA
Diálogo entre design e artesanato no cerrado de Goiás com Marcus Camargo
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

16H - BATE-PAPO
Rede de Artesanato da Floresta, da ONG Casa do Rio, com Thiago Cavalli Azambuja, 
Regina Sateré-Mawé e Vanda Witoto
Mediação: Regina Galvão
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

QUINTA-FEIRA
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9H30 - PALESTRA
Do real ao virtual: o metaverso na
arquitetura com Lourenço Gimenes 
(FGMF) 
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e
Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves,
auditório, rua Direita, 168

11H - BATE-PAPO
Desdobramentos com Estevão Toledo, 
Linda Martins, Luciana Pires, Maraí 
Valente, Maria Helena Emediato e
Murilo Weitz
Mediação: Maria Fernanda Paes de 
Barros
Onde: Vila Criativa, salão principal,
rua Santíssima Trindade, 92

11H30 - PALESTRA
Lina e o popular com Gabriel kogan
Oferecimento: Bel Lar
Intérpretes de libras: Orita Alvarez
e Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves,
auditório, rua Direita, 168

14H - PALESTRA
Moda brasileira – identidade e 
pertencimento com o estilista Dudu
Bertholini
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e
Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves,
auditório, rua Direita, 168

16H - PALESTRA
Arquitetura, tecnologia e afetos:
projetos e pesquisa do Estúdio Guto
Requena com Guto Requena
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e
Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves,
auditório, rua Direita, 168 G
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16H - BATE-PAPO
Os tons da natureza de Frei Vellozo com Pedro Franco e Maria das Graças Lins Brandão
Oferecimento: Sherwin-Williams
Mediação: Alexandre Salles
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

18H - PALESTRA
Os fundamentos da bambuzeria brasileira com Lucio Ventania
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168
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18H - BATE-PAPO
60 anos de design e urbanismo para as pessoas com arquitetos da Aflalo/Gasperini
e Baba Vacaro e exibição da webserie Retratos
Mediação: Regina Galvão
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

10H - PALESTRA
Virginia e o desafio da célula regenerativa com Vitor Penha (Somauma)
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

14H - PALESTRA
Eu crio, tu crias. Todos somos criativos? com Joice Berth
Intérpretes de libras: Orita Alvarez e Valeria Amorim
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

16H - BATE-PAPO
Escola da Semana com Ana Vaz, Alex Rousset, Alexandre Salles, Bel Lobo,
Ligia Agostini e Paulo Alves
Mediação: Simone Quintas e Junior Guimarães
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168

18H - BATE-PAPO
Curadoria internacional sobre cultura brasileira com Nastasha Schlobach
e Nina Coimbra
Mediação: Alexandre Salles
Onde: Centro Cultural Yves Alves, auditório, rua Direita, 168
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Todos os lançamentos vão acontecer na Vila Criativa, rua Santíssima 
Trindade, 92. Para estas atividades, não será necessária inscrição 
prévia, mas a entrada estará sujeita à lotação do espaço. Portanto,
não deixe para ir de última hora!

LANÇAMENTOS DE LIVROS

QUINTA-FEIRA

15H - BATE-PAPO sobre o livro “Histórias de casa – 15 jeitos de morar com 
afeto” (Ed. Olhares) com Bruna Lourenço, seguido de sessão de autógrafos
Mediação: Otavio Nazareth (Editora Olhares)

Como vêm fazendo há oito anos no festejado blog Histórias de Casa, Bruna Lourenço 
e Paula Passini conduzem o leitor a visitar lugares de afeto, desvendando cada detalhe 
e memória guardados nas 15 casas do livro.

SEXTA-FEIRA

15H - BATE-PAPO sobre o livro “Da botica ao boteco” (Ed. Companhia de Mesa)
com Néli Pereira, seguido de sessão de autógrafos
Mediação: Otavio Nazareth (Editora Olhares)

Há anos pesquisando plantas e experimentando receitas em seu Espaço Zebra, Néli 
Pereira nos leva em uma divertida viagem pela história dos drinques até se tornarem o 
que conhecemos hoje. Desde remédios desenvolvidos para reis e faraós, descobrimos 
as técnicas para ativar princípios ativos que já serviram para cura e hoje adicionam 
sabor aos coquetéis alcoólicos. Sempre questionadora, Néli mostra como saberes an-
cestrais se tornaram produtos comerciais e como uso medicinais viraram um passo a 
passo para um bom drinque.

SÁBADO

15H - BATE-PAPO sobre o livro “Belezas Imperfeitas” (Ed. Reformatório)
com Vitor Penha, seguido de sessão de autógrafos
Mediação: Otavio Nazareth (Editora Olhares)

O livro traz contos, crônicas e poemas do arquiteto Vitor Penha, cujo trabalho é mar-
cado pelo olhar poético e sem preconceitos acerca do belo. É na imperfeição, no or-
dinário e no original que Vitor constrói o seu discurso e nos provoca a prestar atenção 
no todo para notar a beleza do que está diante dos nossos olhos.

DOMINGO

11H - BATE-PAPO sobre o livro “O ebanista” (Editora Olhares)
com Ricardo Graham Ferreira, seguido de sessão de autógrafos
Mediação: Otavio Nazareth (Editora Olhares)

O livro Ricardo Graham Ferreira, o ebanista aborda de maneira íntima o trabalho de 
um dos expoentes dessa geração, instigando o leitor a criar sua própria interpre-
tação formal e afetiva através de um conjunto de registros e depoimentos de 
pessoas que fazem parte de sua vida. Mais do que guiar cronologicamente ou pela 
técnica, a intenção é deixar o olhar se perder, descobrir aquilo que lhe atrai,
emociona. Por isso mesmo, foi fundamental que cada peça fosse apresentada em 
seu contexto de criação – a oficina, para que a narrativa se estenda entre obra e
entorno; entre inspiração e resultado. Um reflexo da simbiose entre corpo e 
matéria-prima, a conjunção de vidas e ciclos distintos num objeto que perdure.
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Todas as oficinas vão acontecer na Vila
Criativa, rua Santíssima Trindade, 92. 
As inscrições foram feitas previamente,
mas podem haver vagas em aberto.

Caso tenha interesse, dá uma passadinha 
no horário da oficina desejada para tentar
a sorte!

OFICINAS
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Pedra-sabão com Expedito Jonas de Jesus

Atividade tradicional na SCT, o artesão Expedito Jonas de 
Jesus lida com a pedra-sabão desde criança, quando apren-
deu a arte com o pai. Nesta oficina, ele dá a opção de os 
alunos entalharem uma saboneteira ou uma flor em
pedra-sabão. O que no começo parece impossível, logo se 
transforma em satisfação porque não há quem não saia com 
uma peça feita pelas próprias mãos.

Quinta-feira, das 11 às 12h30
Sexta-feira, das 14 às 15h30

Idade mínima: 16 anos
Número de vagas: 12 por oficina
Valor: R$ 90 (material incluso)

Estandarte com Rose Figueiredo

Artesã, Rose Figueiredo cria e confecciona estandartes há 
mais de 15 anos. Nesta vivência, o aluno entenderá o conceito 
do que é um estandarte, como ele é usado e como fazer uma 
peça.

Quinta-feira, das 16 às 17h30
Sexta-feira, das 14 às 15h30

Idade mínima: 15 anos
Número de vagas: 15 por oficina 
Valor: R$ 200 (material incluso)

Pintura com pigmentos naturais em garrafa 
reciclada com Alex Terra

Alex não adotou o sobrenome Terra por acaso. Andando pela 
serra de São José descobriu diversos tons de terra, uma gama 
surpreendente que passa pelos brancos, amarelos, verdes e 
marrons. Com toda esta riqueza, cria pigmentos que utiliza em 
suas obras. Para esta oficina, os alunos aprenderão a transfor-
mar a terra em pigmento e pintar sobre garrafas de vidro reci-
cladas.

Quinta-feira, das 14 às 15h30
Sábado, das 16 às 17h30

Idade mínima: 14 anos
Número de vagas: 15 por oficina
Valor: R$ 190 (material incluso)
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Papel machê bordado com Samir Zavitoski

Produtor de ambientes e amante do DIY, Samir Zavitoski vai ensinar a modelar o papel 
machê em forma de folha, mas não para por aí. O pulo do gato está na finalização, que 
será feita com pintura e bordado.

Quinta-feira, das 14 às 15h30
Sábado, das 14 às 15h30

Idade mínima: 15 anos
Número de vagas: 15 por oficina
Valor: R$ 150 (material incluso)

Arranjo floral: procurar, colher e montar com
Hosanan Conceição

O florista Hosanan Conceição vai oferecer uma experiência especial aos alunos, que 
não só vão aprender a montar um arranjo floral, como sairão pela cidade em busca 
das folhas e flores que vão compor a montagem. O ponto de encontro será na
Vila Criativa, para onde o grupo retornará para finalizar o trabalho.

Sexta-feira, das 9 às 11h
Domingo, das 9 às 11h

Idade mínima: 14 anos
Número de vagas: 10 por oficina
Valor: R$ 150 (material incluso)

IMPORTANTE: Para segurança e conforto dos participantes, pedimos que
usem calça e tênis.

Pintura em vaso de madeira com Marlon Carvalho
 
O artista Marlon Carvalho tem uma habilidade extraordinária em criar tons e com-
biná-los nos seus desenhos. Nesta oficina, ele vai ensinar a pintar um vaso de
madeira, que você pode usar para colocar sua suculentas, temperinhos...
Bora arrasar?

Sexta-feira, das 10h30 às 12h
Sábado, das 16 às 17h30

Idade mínima: 14 anos
Número de vagas: 10 por oficina
Valor: R$ 90 (material incluso)

Entalhe em madeira com Rondinelly Santos

Especializado em arte sacra, Rondinelly Santos já provou que domina os formões,
não importando o estilo. Na Semana Criativa de Tiradentes 2018, ele criou uma série 
de colheres de madeira entalhada que, até hoje, são objetos de desejo. Nesta oficina, 
ele vai distribuir tábuas de madeira já desenhadas com volutas por ele para serem
entalhadas pelos alunos. A atividade pode ser feita por qualquer pessoa sem
conhecimento prévio do assunto e o resultado será um fragmento de madeira de
estilo barroco para você chamar de seu.

Quinta-feira, das 11 às 12h30
Sábado, das 10h30 às 12h

Idade mínima: 16 anos
Número de vagas: 6 por oficina
Valor: R$ 190 (material incluso)
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Flor de palha de milho com os artesãos Edna, Tatiane
e Wellignton Carvalho

Edna, Tatiane e Welligton Carvalho de Santana fazem parte do grupo de artesãos que
a Semana Criativa de Tiradentes apresenta este ano. Vindos de Prados, o trio, mãe e 
filhos, revela, nesta oficina, a arte de modelar flores utilizando palha de milho.
O resultado é lindo!

Sexta-feira, das 16 às 17h30
Sábado, das 14 às 15h30

Idade mínima: 15 anos
Número de vagas: 12 por oficina
Valor: R$ 75 (material incluso)

Escultura em argila “Cara de barro – Modelando uma cabeça 
em argila!” com o artista Israel Kislansky

A modelagem do corpo humano prossegue como lugar de mistério e curiosidade. 
Longe das fórmulas e estéticas acadêmicas, a representação do homem persiste em 
(re) apresenta-lo ao mundo sempre de maneira nova e surpreendente. Toda e cada ex-
periência, da infância à velhice, do amador ao profissional, toda expressão artística 
livre e verdadeira reflete e revela um novo homem, sempre atual e em transformação. 
Para isso, é necessário apenas argila e mãos sensíveis. Venha experimentar!

Quinta-feira, das 16 às 17h30
Sexta-feira, das 16 às 17h30

Idade mínima: 15 anos
Número de vagas: 15 por oficina
Valor: R$ 125 (material incluso)

Ideias criativas para montagem de mesas com Claudia Pixu
Oferecimento: Oxford

A influenciadora Claudia Pixu, do perfil @chezpixu, vai dar dicas brilhantes, do tipo 
mix&match, na hora de montar a mesa, dar algumas pinceladas em regrinhas de eti-
queta, mas a cereja do bolo são as cerca de dez ideias pra você aprender e arrasar no 
próximo evento na sua casa. E ela promete que ninguém vai sair da oficina de mãos 
vazias...

Sábado, das 10h30 às 12h

Idade mínima: 15 anos
Número de vagas: 20 por oficina
Valor: R$ 250 (material incluso)

A Docol convidou os designers Paulo Biacchi e Rodrigo Ambrosio, os arquitetos 
Marcelo Alvarenga e Vitor Penha e o influenciador Lufe Gomes para criarem uma 
instalação artística, usando refugos da sua indústria. O mais legal é que você pode 
participar também. Para isso é necessário se inscrever no Programa Viva Docol, no 
site www.docol.com.br. Vagas limitadas

Sexta-feira, das 15h30 às 17h30

Workshop criativo Viva Docol 



DESIGN FEITO À MÃO

Exposição que apresenta os produtos criados pelos designers e 
artesãos que participaram pela primeira vez do projeto realizado ao 
longo do ano pela Semana Criativa de Tiradentes. São criações em 
madeira, lata, papel, couro e tecido bordado produzidos pelos
tiradentinos Alisson Lourenço Nascimento, Carlos Henrique Barbosa, 
Tiago César e Leonardo Luiz da Silva, os pradenses Edna Carvalho de 
Santana, Tatiane Carvalho de Santana, Wellington Carvalho de
Santana, Bela Ladeira e Claudio de Matos Ferreira (Nôca) e a
saojoanense Camila Mendes. Entre os designers estão o carioca
Gustavo Bittencourt, a mato-grossense Karol Suguikawa, a paulista 
Luly Vianna, o mineiro Pietro Oliveira e o alagoano Rodrigo Ambrosio.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Centro Cultural Yves Alves, rua Direita, 168
Abertura oficial: 20 de outubro, às 10h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 20h
Haverá audiodescrição

CASA CRIATIVA

Um espaço de convívio, de encontro e de bate-papos, ambientado com 
móveis e objetos assinados por grandes marcas, designers reconheci-
dos, artesãos e artistas locais. Uma curadoria com atenção voltada, em 
sua grande maioria, para produtos socialmente e/ou ambientalmente 
sustentáveis.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Vila Criativa, rua Santíssima Trindade, 92
Abertura oficial: 20 de outubro, às 10h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h

RENDANDO HISTÓRIAS

A exposição reúne 20 máscaras feitas com a técnica milenar
renascença por mulheres da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, Grande 
São Paulo. A coleção é baseada num festejo da comunidade local,
formada por migrantes nordestinos, chamado Boizinho da Aldeia, que, 
por sua vez, foi inspirado no Cavalo-Marinho, brincadeira que faz parte 
do patrimônio cultural imaterial brasileiro. A coleção contou com a
consultoria da tecedeira de projetos culturais Viviane Fortes, com a 
criação das máscaras da artista e rendeira da Aldeia, Núbia Esteves,
e com a direção criativa da designer têxtil Ana Vaz.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Centro Cultural Yves Alves, foyer, rua Direita, 168
Abertura oficial: 20 de outubro, às 10h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 9h30 às 19h; sexta e 
sábado, das 9h30 às 21h; domingo, das 9h30 às 21h

EXPOSIÇÕES



CASA BRETON

A Breton mergulhou no universo da Semana Criativa de Tiradentes e 
preparou para o festival duas exposições imperdíveis na Casa Breton. 
Ambas homenageiam personalidades importantes para a valorização, 
perpetuação e divulgação do feito à mão em Tiradentes e região:
Nôca, artesão de Prados, que, inclusive, faz parte do time da SCT 2022, 
e Toti, um dos idealizadores da Oficina de Agosto, no vilarejo de
Bichinho. A SALA NÔCA surpreende pelos móveis produzidos pela 
Breton em cocriação com o artesão, caprichoso conhecedor do uso do 
couro. Já a SALA TOTI, apresenta o trabalho coletivo realizado pela
Oficina de Agosto, criada pelos irmãos Antonio Carlos Bech, o Toti, e 
Sonia Bech Vitaliano, com o propósito de recuperar o artesanato
brasileiro, promovendo o desenvolvimento sustentável e a inclusão 
social.

Onde: Vila Criativa, rua Santíssima Trindade, 92
Abertura oficial: 20 de outubro, às 11h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h

OUTRO ABC POR MARCENARIA OLINDA

Fernando Ancil é o artista/marceneiro por trás da Marcenaria Olinda. 
Nesta exposição, ele apresenta três trabalhos: a instalação “Feira”, que 
com bancos de madeira e letras do alfabeto discute a importância do 
coletivo; a série “Trabalhe com amor”, que traz ferramentas com cabos 
falos, um jeito de associar o trabalho ao prazer e ao humor; a série de 
fotografias com fachadas de marcenarias urbanas instaladas em casas 
populares, de arquitetura vernacular, resistindo à passagem do tempo.

Onde: Vila Criativa, casarão, rua Santíssima Trindade, 92
Abertura oficial: 20 de outubro, às 12h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h

DESDOBRAMENTOS

Exposição diversa, que traz as criações de artesãos que já partici-
param de outras edições da Semana Criativa de Tiradentes. Um time 
grande que apresenta criações novas, ampliações de coleções passa-
das ou mesmo a solução para um produto que estava inacabado.
Estão na mostra deste ano os designers Estevão Toledo, Linda Martins,
Luciana Pires, Maraí Valente, Maria Helena Emediato, Murilo Weitz e 
Rodrigo Ambrosio. Entre os artesãos estão Alexandre Mezêncio,
Cristina Fonseca, Deise Reis, Eliana Maia, Fabio Reis, Lilia Fonseca, 
Lucas Silva, Luciano Jaques, Maria Conceição de Paula, Marlon
Carvalho, Raimundo Nonato, Robson Matias, Valcir Barbosa e
Wagner Trindade.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Sobrado Ramalho (Iphan), rua da Câmara, 124
Abertura oficial: 20 de outubro, às 12h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h
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ARTE NÃO TEM IDADE

Oferecimento: Tapetah
Para falar de um de seus produtos, a Tapetah criou uma ação que en-
volveu moradores, mas precisamente, crianças e pré-adolescentes de 
Tiradentes, numa ação social e emocionante. A convite da marca e da 
Semana Criativa de Tiradentes, estudantes de quatro escolas do ensino 
fundamental da rede municipal de Tiradentes produziram desenhos que 
retratavam o seu entorno. Dez deles foram selecionados para serem re-
produzidos em tapetes de Suede (material 100% poliéster e fácil de 
limpar) através de um processo chamado Manufatura Prime, que trans-
fere artes em alta resolução para a superfície do tapete. Os desenhos 
ganharam dimensão e surpreenderam os participantes, que, após o 
festival, levarão os mesmos para casa. Um resultado lúdico, sensível e 
verdadeiro. Ao visitar a exposição, a Tapetah convida para que deixe 
um desenho também. Quem sabe ele também será escolhido para ser 
transformado em tapete?

Cenografia: Alexandre Rosset
Onde: Sobrado Quatro Cantos, rua Direita, 5
Abertura oficial: 20 de outubro, às 12h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h

MUNDO ZINHO - HOMENAGEADO DA EDIÇÃO

A exposição é um mergulho no caos criativo de Aloísio Vagner Vieira, o 
Zinho, artista e marceneiro de Resende Costa, cidade a cerca de 42 km 
de Tiradentes. Aprendeu o ofício com o pai e os ajudantes dele quando 
ainda tinha 12 anos de idade.
Marceneiro com alma de artista (ou seria o contrário?) é do tipo que 
espera anos para que a peça certa “o encontre” para finalizar um 
móvel. Gosta do detalhamento, do capricho e de dar aquele pulo da 
alma em sua obra para surpreender, emocionar e ser único. Generoso e 
com senso coletivo, traz para perto vários outros artesãos da região. 
Trabalham em conjunto ou ele simplesmente exibe o trabalho do outro. 
Assim mesmo, tudo junto e misturado na marcenaria que ainda exibe 
coleções, como as portas e janelas e de placas de madeira, além de 
muitos toquinhos de pinho-de-riga, que ele aproveita até o osso! Entre 
na exposição e se deixe envolver pelo mundo de Zinho.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Vila Criativa, galpão, rua Santíssima Trindade, 92
Abertura oficial: 20 de outubro, às 15h30
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h
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OSCARINA, A GRANDE POR LINDA MARTINS

Um dos cartões postais de Tiradentes, a vista da varanda da Câmara 
Municipal, recebe, mais uma vez, a obra de uma designer. Não por 
acaso, mulher: Linda Martins, que traz a versão superdimensionada da 
sua delicada cadeira Oscarina, inspirada no móvel moderno brasileiro 
dos anos 1950, mas precisamente nas linhas do Palácio do Planalto e 
da Catedral de Brasília, obras do arquiteto Oscar Niemeyer (1907 - 
2012). O nome Oscarina é uma homenagem a ele.
Esta ocupação é emblemática, gigante pela mensagem que carrega. 
No período colonial, as câmaras só podiam ser frequentadas pelos 
“homens bons”, ou seja, os brancos e ricos. Que as mesmas sejam 
cada vez mais ocupadas por mulheres em todo o Brasil, com suas
diferentes potências!
Visite a instalação, toque-a, sente e registre esta experiência.

Onde: R. da Câmara, s/nº (subida da Igreja Matriz de Santo Antônio)
Abertura oficial: 20 de outubro, às 11h
Horário de funcionamento: de quinta a domingo, das 10 às 21h

FLORESTA NA PRAÇA POR PAULO ALVES

Oferecimento: ABPMA (Associação Brasileira dos Produtores de 
Mogno Africano) e EcoSimple  
Em pleno largo do Museu de Sant’Ana, o arquiteto e designer Paulo 
Alves criou uma instalação a convite da ABPMA (Associação Brasileira 
de Mogno Africano) e da EcoSimple. Uma floresta feita com árvores de 
madeira mogno africano jovem, de reflorestamento, onde você é convi-
dado a participar, colocando folhas feitas de tecidos EcoSimple em 
cores variadas, confeccionados em um processo inovador que usa 
como matéria-prima fio reciclado de algodão e PET na composição. 
Floresta na praça é um lugar para curtir, refletir e para dar uma pausa. 
Entender que não somos nós e a natureza, mas que fazemos parte 
dela.
 
Onde: Largo do Museu de Sant’Ana, rua da Cadeia s/nº  
Abertura oficial: 20 de outubro, às 11h30
Quando: de quinta a domingo, das 10 às 21h
Agradecimentos: Instituto Cultural Flávio Gutierrez e
Museu de Sant’Ana            
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VISITAS GUIADAS
Passeios a pequenos produtores de Tiradentes e 
região para conhecer um pouco dos processos de
produção dos vinhos mineiros da vinícola Luiz Porto, 
dos queijos Catauá e da cachaça Mazuma. As visitas 
serão seguidas de degustação. Aproveite a ocasião 
para se informar sobre a plataforma de relacionamento 
Electrolux Projeta, que oferece conteúdos, ferramentas 
e uma loja exclusiva para facilitar o trabalho de
arquitetos e designers.

Oferecimento: Electrolux

Programação das rotas

Vinhos Luiz Porto
Quando: Quinta-feira, às 10h30
Saída da van: Largo do Sol

Queijo Catauá
Quando: Sexta-feira, às 9h30
Saída da van: Largo do Sol

Cachaçaria Mazuma
Quando: Sábado, às 10h
Saída da van: Largo do Sol

IMPORTANTE: Para participar, é necessário ter feito
inscrição prévia, mas você pode tentar a sorte e 
aguardar na lista de espera, no local de saída da van, 
caso haja desistência.
Prefira roupas e calçados confortáveis.

WALKING TOUR BECOS DE TIRADENTES

A Sherwin-Williams levará você a um passeio inesquecível pelos becos da 
cidade, acompanhado do guia Fabrício Rodrigues. O passeio dura 2h30, 
mas você nem sentirá a hora passar. Além de descubrir passagens que 
passam desapercebidas no centro histórico, você vai saber curiosidades 
com relação a arquitetura, as igrejas, a Inconfidência Mineira e a origem
de expressões que usamos até os dias de hoje.
Quando: Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo das 10 às 12h30
Onde: saída do Largo das Mercês

Oferecimento: Sherwin-Williams

IMPORTANTE: 
Para participar, é necessário ter feito inscrição prévia, mas você pode 
tentar a sorte e aguardar na lista de espera, no local de saída da van, caso 
haja desistência. Prefira calçados confortáveis para caminhar pelas ruas 
com segurança.
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CINEMA AO AR LIVRE
Exibição de minidocumentários variados sobre arquitetura, design,
artesanato e até sobre lendas tradicionais de Tiradentes, passadas
de geração a geração.

Oferecimento: Portobello
Onde: Museu Padre Toledo, rua Padre Toledo, 158
Quando: De quinta-feira a domingo a partir das 19h

Martin Corullon 
Minidoc da série UNLTD, produção Porto-
bello, sobre a obra e as ideias do arquiteto 
argentino, radicado em São Paulo. 

Antonio Bernardo
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias do
designer de joias carioca.

Mila Strauss 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias da
arquiteta paulistana.

Guilherme Wentz 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias do
designer gaúcho.

O estanho em São João del 
Rei 
Minidoc da série Artesãos das Vertentes, 
produção SCT e patrocínio da Portobello, 
sobre a história da tradição do estanho na 
cidade mineira.

Um talvez em Tiradentes 
Série com três curtas baseados no livro 
Lendas de Tiradentes, produção do grupo 
Entre&Vista: Missa das Almas, Curva de 
Andreza e Procissão das Almas.

Álvaro Siza 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre as obras e as ideias do
designer e arquiteto português.

Pedro Andrade 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a vida do jornalista carioca 
e o envolvimento dele com a Portobello.

Paola Lenti 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre as obras e as ideias da
designer italiana. 

Oskar Metsavaht 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre as obras e as ideias do
designer de moda e ativista ambiental 
gaúcho.

Ilha do Ferro - Bom dia. Boa 
tarde. Boa noite. 
Minidoc produzido pelo programa Alagoas 
Feita à mão sobre o modo de viver e o 
famoso artesanato da Ilha do Ferro.

Bonecos de Tiradentes 
Minidoc da série Artesãos das Vertentes, 
produção SCT e patrocínio da Portobello, 
com os artistas Nado Rohrmann e Renata 
Franca sobre a manufatura de marionetes.

From the ground up – The
architecture of Tetro 
Minidoc sobre o trabalho do escritório de 
arquitetura mineiro Tetro.



EXIBIÇÕES - SÁBADO EXIBIÇÕES - DOMINGO

Nadezhda Mendes da Rocha 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias da
arquiteta e designer paulistana.

Jader Almeida
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias do
designer catarinense.

Cobogó Mundaú 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a história por trás do 
cobogó, criado pelos designers Marcelo
Rosenbaum e Rodrigo Ambrosio, a partir 
da concha de sururu.   

Fabio Novembre 
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre o designer e arquiteto 
italiano.

Família Julião, os escultores 
de Prados 
Minidoc da série Artesãos das Vertentes, 
produção SCT e patrocínio da Portobello, 
sobre os escultores Itamar Julião 
(1959-2004), os seus irmãos Antônio,
Vicentina e João, e a sobrinha Juliana 
Julião e como inspiraram uma cidade
inteira a esculpir em madeira.

Um talvez em Tiradentes
Série com três curtas baseados no livro 
Lendas de Tiradentes, produção do grupo 
Entre&Vista: Missa das Almas, Curva de 
Andreza e Procissão das Almas.

Mariana Maran
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias da
arquiteta catarinense.

Miguel Cañas
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias do
arquiteto catarinense.

Carlos Carvalho
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias do
arquiteto carioca.

Paola Navone
Minidoc da série UNLTD, produção
Portobello, sobre a obra e as ideias da
arquiteta e designer italiana.

Santeiros de Nazareno
Minidoc da série Artesãos das Vertentes, 
produção SCT e patrocínio da Portobello, 
que conta a história dos santeiros Benedito 
Eduardo, João Caetano e Fernando Altieres.

Um talvez em Tiradentes
Série com três curtas baseados no livro 
Lendas de Tiradentes, produção do grupo 
Entre&Vista: Missa das Almas, Curva de
Andreza e Procissão das Almas.
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Abertura oficial da Semana Criativa de Tiradentes

Como em todos os anos, os organizadores do festival, Simone Quintas e Júnior
Guimarães, recebem convidados para marcar oficialmente a abertura do festival, 
desta vez com apresentação da banda Bossacucanova com participação especial
de Cris Delanno.

Onde: Pousada Pequena Tiradentes, salão VB, av. Governador Israel Pinheiro, 670
Quando: Quinta-feira, às 20h
Evento somente para convidados. Indispensável a apresentação de convite

Hub Archtrends, da Portobello

A Portobello, através da sua plataforma de conteúdo Archtrends, montará um estú-
dio em meio ao jardim para receber entrevistados e fazer transmissões ao vivo no 
YouTube da marca, levando um pouco do evento e da cidade para todo Brasil.

Onde: Vila Criativa, rua Santíssima Trindade, 92

Café com biscoito na roça com Rosana Nascimento,
Gabriel e Mariana Paineira e Pixu
Oferecimento: Oxford

A Oxford leva a um passeio na roça, no sítio da biscoiteira Rosana Nascimento
para um bate-papo com ela e com os ceramistas Gabriel e Mariana Paineira sobre
a tradição de assar biscoitos e utensílios de cerâmica em fornos de cupinzeiro.
Conversa regada a cafezinho e guloseimas em uma mesa montada pela expert 
Claudia Pixu.

Quando: Sexta-feira, às 15h
Onde: saída do Largo do Sol

Apresentação musical Sopros, sons e canções com João 
Schmid, Hélvio Santos e Vicente Martins

Vindo morar em Tiradentes, o músico João Schmid se encantou e começou a entrar 
em contato com o bambu, planta farta na região. A partir daí, começam a nascer os 
primeiros pífanos ou pifes (flautas artesanais de bambu), confeccionados por ele.
O processo foi evoluindo e junto surgiu também um repertório autoral para tocar o 
instrumento. Inspirado pelo sopro dos pifes, João (pifes, voz e percussão) juntou-se 
a Hélvio Santos (piano e synts) e Vicente Martins (percuteria e efeitos) no show 
Sopros, Sons e Canções. O show apresenta repertório de clássicos da música
brasileira, como Cio da Terra (Milton Nascimento e Chico Buarque) e Asa Branca 
(Luiz Gonzaga), num mix de arranjos para o canto e também para o pife.

Onde: Vila Criativa, rua Santíssima Trindade, 92 
Quando: Sexta-feira, a partir das 17h

DJ na Floresta na Praça com Mariano Câmara

Oferecimento: ABPMA (Associação dos Produtores de Mogno Africano)
e EcoSimple.

Onde: Museu de Sant’Ana, rua da Cadeia, s/nº
Quando: Sábado, das 19h30 às 20h30

Casa e Glórias

A dupla Chris Campos e Karina Vargas monta mais uma vez seu QG dentro da Vila 
Criativa, onde irão receber as pessoas, fazer transmissões e compartilhar muito 
conteúdo!

Onde: Vila Criativa, rua Santíssima Trindade, 92 
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Cortejo do Congado Nossa
Senhora do Rosário

O capitão Prego mantém viva a tradição do congado na cidade, ecoando seus
tambores e cantos de lamentos, que nos fazem lembrar do sofrimento do povo 
negro. Um cortejo emocionante!

Quando: sábado, às 10h30
Onde: saída da Loja da Semana, rua do Chafariz, 11

Apresentação Núcleo de Seresta e Poesia

O grupo tiradentino da Oficina de Teatro Entre&Vista sairá em cortejo do Largo do 
Sol até o museu, onde acontecerá apresentação de seresta.

Onde: Museu de Sant’Ana, hall, rua Direita, 93.
Quando: Sábado, às 11h

Corjeto das crianças com Charrete Jazz

Oferecimento: Tapetah
A Tapetah convida pais e alunos da escolas de ensino fundamental de Tiradentes
e também a todos os participantes da SCT a participarem do cortejo, que levará à
exposição Arte não tem idade, que mostra tapetes produzidos pela marca, que 
estampam desenhos criados pelas crianças da cidade.

Onde: Largo do sol (concentração) e caminhada até o Sobrado Quatro Cantos
Quando: Sábado, às 14h

Agulhaço

Este é o dia de unir todo mundo em torno do bordado, do tricô, do crochê e do 
fuxico. A bordadeira Maria Conceição de Paula, do coletivo Artistas do Bairro, 
estará lá, ensinando e incentivando adultos e crianças, homens e mulheres, a 
bordar. Haverá distribuição de agulhas, linhas e desenhos para bordar. Para 
qualquer outra arte manual, traga seu material de trabalho e junte-se ao grupo.

Onde: Floresta na praça, rua da Cadeia, s/nº
Quando: Domingo, das 11 às 12h30 

Café com o artista Bruno Souza,
autor do painel Retomada

Oferecimento: Sherwin-Williams
A convite da Semana Criativa de Tiradentes e 
da Sherwin-Williams, a Bienal de Arte Urbana 
Mineira (Baum) selecionou o jovem artista são 
joanense Bruno Souza para estampar uma das 
paredes da Loja da Semana. Batizada de
Retomada, a obra retrata com sensibilidade a
construção de Tiradentes pelo povo preto. Um 
painel para ser admirado pela beleza, mas que 
também faça refletir sobre o passado dessa 
cidade.

Quando: sábado, às 10h às 12h
Onde: Loja da Semana, rua do Chafariz, 11

Demonstração de torno com o 
oleiro Jônatas Araújo

Onde: Loja da Semana, rua do Chafariz, 11
Quando: Quinta e sexta-feira, das 17 às 18h; 
Sábado, das 11 às 12h e das 17 às 18h
e domingo, das 11 às 12h e das 15 às 16h
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MERCADO
O Mercado é a nossa feira de criadores, muitos deles locais, para você 
sair de Tiradentes com a mala cheia de presentes, delícias e lembranças. 
Mais do que comprar, o objetivo é aproximar pessoas e talentos.

Onde: Sobrado Aimorés, rua Direita, 159
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h, sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h, e domingo, das 10 às 18h
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A casa da vó bisa
@acasadavobisa

Esquece o que você já viu de fibras naturais. Priscila Pires conseguiu 
desenvolver algo novo, mobilizando artesãs de várias regiões, que, em 
comum, têm diferentes fibras como matéria-prima. A partir de propostas 
de Priscila, elas trançam animais, cestos e outros objetos que brincam 
com o imaginário de adultos e crianças.

Ateliê CaféaDois
@ateliecafeadois

O CaféaDois é uma iniciativa criada, em 2013, pelo casal de artistas 
Henrique Oliveira e Luciana Pires. Juntos produzem cerâmicas feitas a 
partir de um processo totalmente artesanal, trazendo singularidade para 
cada peça. Usam o conceito de artes aplicadas para criar peças híbridas: 
funcionalidade e profundidade contemplativa. 



MERCADO
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Atelier Minima  
@atelierminima

Com o Atelier Mínima, Lívia Stefani cria cerâmicas orgânicas e gestuais 
para o corpo e para a casa. São peças modeladas à mão, imperfeitas e 
que carregam uma intenção: abrir o nosso olhar para belezas singu-
lares.

Beth Cavalcanti  
@beth.cavalcanti

Nascida em Dores do Indaiá, MG, a artista Plástica, arte educadora e 
ceramista Beth Cavalcanti estudou na Escola Guignard (UEMG), é 
Bacharel em Artes Aplicadas na Universidade Federal de São João
del Rei (UFSJ). Vive e trabalha em seu ateliê em Tiradentes, MG.

Camila Romero 
@camila_romerooficial

Camila Romero cria acessórios coloridos e geométricos feitos deacríli-
co. Seu processo criativo acontece a partir de inspirações provocadas 
por emoções, desejos, leveza e a ousadia de mostrar sua identidade 
através de desenhos icônicos, brincando com volumes e combinações 
de cores.

Casa do Rio 
@casadorio_

A Casa do Rio é uma ONG, cujo um dos projetos é a Rede de
Artesanato da Floresta, que propõe fortalecer o artesanato como
ferramenta para autonomia de mulheres e jovens indígenas da 
Amazônia, que vivem em contexto urbano nas comunidades periféricas 
de Manaus, empoderando-as e dando autonomia e emancipação
socioeconômica. Promove sua inclusão na economia local, por meio 
da salvaguarda e da releitura das manualidades tradicionais de matriz
indígena, estabelecendo pontes com a criação contemporânea como 
forma de inserção no mercado do design e moda. 

Deborah Engelender
@deborah_engelender

Artista visual e arte educadora, Deborah Engelender aplica em seus 
trabalhos técnicas provenientes de sua experiência com crianças. A 
transformação da matéria é a principal característica dos objetos que 
cria, sejam eles lúdicos ou utilitários. Ao longo de 40 anos, realizou
oficinas e exposições em Portugal, Rio de Janeiro, Bragança
Paulista, Tiradentes e São João del Rei.



CASA CRIATIVA

Um espaço de convívio, de encontro e de bate-papos, ambientado com 
móveis e objetos assinados por grandes marcas, designers reconheci-
dos, artesãos e artistas locais. Uma curadoria com atenção voltada, em 
sua grande maioria, para produtos socialmente e/ou ambientalmente 
sustentáveis.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Vila Criativa, rua Santíssima Trindade, 92
Abertura oficial: 20 de outubro, às 10h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 10 às 19h; sexta-feira e 
sábado, das 10 às 21h; domingo, das 10 às 18h

RENDANDO HISTÓRIAS

A exposição reúne 20 máscaras feitas com a técnica milenar
renascença por mulheres da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, Grande 
São Paulo. A coleção é baseada num festejo da comunidade local,
formada por migrantes nordestinos, chamado Boizinho da Aldeia, que, 
por sua vez, foi inspirado no Cavalo-Marinho, brincadeira que faz parte 
do patrimônio cultural imaterial brasileiro. A coleção contou com a
consultoria da tecedeira de projetos culturais Viviane Fortes, com a 
criação das máscaras da artista e rendeira da Aldeia, Núbia Esteves,
e com a direção criativa da designer têxtil Ana Vaz.

Cenografia: Alexandre Rousset
Onde: Centro Cultural Yves Alves, foyer, rua Direita, 168
Abertura oficial: 20 de outubro, às 10h
Horário de funcionamento: quinta-feira, das 9h30 às 19h; sexta e 
sábado, das 9h30 às 21h; domingo, das 9h30 às 21h

MERCADO
Jardim de Imagens
@jardimdeimagens

Ana Yuri é artista visual e curiosa por natureza. Das suas múltiplas in-
quietações criou dois negócios: o Jardim de Imagens, um ateliê botâni-
co com produtos de decoração e bem-estar inspirados na natureza, e 
o Gabinete Curadoria, um antiquário online cujo propósito é permitir 
que os objetos antigos continuem contando novas histórias.

Kami’ywa 
@kamiywa

A Kami’ywa é um espaço dedicado ao design autoral brasileiro. 
Origem, originalidade e brasilidade são conceitos importantes para a 
marca. Um espaço para divulgar, educar e comercializar obras de 
mestres artesãos descobertos em expedições próprias pelo Brasil 
afora e a arte brasileira de raiz.

Maria Barbosa Pijamas
@mariabarbosa_pijamas

Desde 2016, Maria Luiza Barbosa cria pijamas que, como ela mesmo 
diz, carregam memória afetiva, conforto, abraço e sonhos. São pijamas 
e camisolas com tecidos 100% algodão com modelagem confortável e 
combinações de cores e estampas alegres: vichy, listras, poás, flores, 
construindo peças nada tradicionais e divertidas. 

Mercê
@casa_merce

Mercê é uma marca de objetos do cotidiano descomplicados e úteis, 
capazes de contar histórias e rememorar tradições inspiradas na alma 
mineira. São produtos que se conectam com um estilo de vida que 
valoriza a simplicidade e a praticidade. Todas as etapas dos processos 
de criação e produção das bolsas, nécessaires e aromas são cuidadas 
buscando autenticidade e acabamentos que valorizam cada detalhe.
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Oficina Umi 
@oficina.umi

Sara Martins Ywahashi é o nome por trás da marca, que produz joias 
manualmente: desde a fundição da prata até as cravações das pedras. 
Graduada em Sociologia e Política e pós-graduada em Globalização e 
Cultura, Sara se especializou em joalheria artesanal utilizando, despre-
tensiosamente, seu conhecimento histórico, cultural e antropológico da 
sociedade como instrumento para o desenvolvimento de suas 
coleções, valorizando a cultura do outro e a simplicidade através da 
observação e escuta em suas andanças pelo Brasil. Joias com 
histórias são as suas paixões. 

Queijo São Jorge 
@queijoseujorge

Um empreendimento familiar, que nasceu da paixão pelo queijo, por 
parte das proprietárias, que homenageiam o familiar Jorge Luiz.

Urda  
@urda_mg

Comandado por Hélia Prates, a Urda é um negócio local que, por meio 
da arte têxtil, cria uma moda consciente e autoral, preservando a cul-
tural tradicional de tecelagem e trazendo de volta um tempo em que as 
coisas eram feitas com calma e carinho, proporcionando uma opção 
de consumo consciente.

Vitoriano Doces 
@vitorianodoces

A Vitoriano Doces nasceu no vilarejo de Vitoriano Veloso, o Bichinho, 
pelas mãos de Jesse Duarte. Inspirado pelas receitas tradicionais de 
doce de leite, criou a sua própria versão com menos açúcar, mas sem 
abrir mão do tempo, do fogão a lenha, do tacho e da dedicação.
Receita feita e provada e aprovada, criou variações como o doce de 
leite com café, o licor de doce de leite e outras delícias.

MERCADO
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COLETIVO LAB

O festival Semana Criativa de Tiradentes acontece em outubro, mas o
trabalho ocorre o o ano todo, em reuniões com um grupo de designers
e de artesãos para que compartilhem conhecimentos, troquem
experiências e, assim, ampliem seus horizontes. Se de um lado os
artesãos aprendem sobre processos criativos, refinamento e criam
produtos até então impensáveis, valendo-se das mesmas técnicas
passadas de geração em geração, do outro lado, os designers
trabalham com novos materiais e conhecem processos de produção.
A esse intercâmbio, um verdadeiro laboratório de experiências do
design com o feito à mão, chamamos de LAB.
O grupo convidado deste ano são os designers Gustavo Bittencourt, 
Karol Suguikawa, Luly Vianna, Pietro Oliveira e Rodrigo Ambrosio e os
artesãos Alisson Lourenço Nascimento, Bela Ladeira, Camila Mendes, 
Carlos Henrique Barbosa, Edna Carvalho de Santana, Leonardo Luiz da 
Silva, Claudio de Matos Ferreira (Nôca), Tatiane Carvalho de Santana, 
Tiago César e Wellington Carvalho de Santana.

DESDOBRAMENTOS

Uma vez parte da Semana Criativa, sempre será Semana Criativa.
Os artesãos que participaram dos outros anos do projeto e do festival
continuam nele pelo tempo que quiserem. Por isso, mantemos um outro 
time de designers para esse trabalho de continuidade, o qual batizamos 
de Desdobramentos, que pode ser o de ampliar uma coleção,
simplesmente dar pitacos em produtos em desenvolvimento ou até 
mesmo começar produtos do zero. 
O grupo deste ano são os designers Estevão Toledo, Linda Martins,
Luciana Pires, Maraí Valente, Maria Helena Emediato, Murilo Weitz e
Rodrigo Ambrosio e os artesãos Alexandre Mezêncio, Cristina Fonseca, 
Deise Reis, Eliana Maia, Fabio Reis, Gabriel Paineira, Lilia Fonseca,
Lucas Silva, Luciano Jaques, Maria Conceição de Paula, Mariana
Paineira, Marlon Carvalho, Raimundo Nonato, Robson Matias,
Valcir Barbosa e Wagner Trindade.
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Pousada Arraial Velho
R. José Batista Carvalho, 10, tel. (32) 
3355-1362, @arraialvelhopousada

Pousada Barbara Bela
R. Herculano José dos Santos, 67, 
tel. (32) 3355-2345,
@pousadabarbarabela_

Pousada Candonga da Serra
Estrada Real Tiradentes – São João 
del Rei, s/nº, tel. (32) 3355-1483, 
@candongadaserra

Pousada Casa de Violeta
Largo das Mercês, 100, tel. (32) 
3355-1722, @casadevioletapousada

Pousada Coração Inconfidente
R. dos Inconfidentes, 120, tel. (32) 
3355-2464,
@pousadacoracaoinconfidente

Pousada do Largo
Largo das Forras, 18, tel. (32) 
3355-1166, @pousadadolargo

Pousada do Ó
R. do Chafariz, 25, tel. (32) 
3355-1699, @pousadadoo

Pousada dos Inconfidentes
R. João Rodrigues Sobrinho,
@inconfidenteshotelboutique

ONDE FICAR

Amana Tiradentes
R. Maria Eugênia Barbosa, 47, tel. (32) 99829-1717, @amana_tiradentes

Chalés de São José
R. Fernão Dias Paes, 395, tel. (32) 99197-0136, @chalesdesaojose

Hospedaria da Villa
R. Frei Veloso, 671, tel. (32) 3355-2403, @hospedariadavilla

Hotel Serra Vista
Av. Gov. Israel Pinheiro, 196, tel. (32) 3355-1404, @hotelserravista

Pousada Alma Serra Vila
R. Santíssima Trindade, 420, tel. (32) 3355-1521, @almaserravila

Pousada Armazém 26
Av. Governador Israel Pinheiro, 26, tel. (32) 99198-2626,
@pousadaarmarzem26
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Pousada Encanto da Serra
R. dos Inconfidentes, 41, tel. (32) 
98879-1591,
@pousadaencantodaserra

Pousada Marília de Dirceu
R. Agostinho José Cabral, 195, 
tel. (32) 3355-1962,
@pousadamariliadedirceu

Pousada Neuza Barbosa
R. Alvarenga Peixoto, 69, tel. (32) 
3355-1374,
@pousadaneuzabarbosa

Pousada Oratório
R. Herculano José dos Santos, 
97, tel. (32) 99987-2232,
@pousadaoratorio

Pousada Óleo de Guignard
R. Santa Catarina, 511, tel. (32) 
3355-2027,
@pousadaoleodeguignard

Pousada Ouro de Minas
R. João Andrade Gomes, 17, tel. 
(32) 98809-6691,
@ourodeminaspousada

Pousada Rancho da Serra
R. Alvarenga Peixoto, 433, tel. 
(32) 3355-1348,
@ranchodaserratiradentes

Pousada Recanto dos Encantos
R. Idilberto de Andrade, 330, tel. 
(32) 3355-1299,
@pousadarecantodosencantos

Pousada Richard Rothe
R. Padre Toledo, 124, tel. (32) 
3355-1333,
@pousadarichardrothe

Pousada Solar da Imperatriz
R. Antônio Teixeira de Carvalho, 
74, tel. (32) 3355-2663,
@solardaimperatriz

Pousada Solar da Vila
R. Padroeiro Santo Antônio, 
193A, tel. (32) 3355-1560,
@solardavilatiradentes

Pousada Travessias
R. João Batista Ramalho, 53, tel. 
(32) 98454-610,
@pousadatravessias

Pousada Trem do Imperador
Av. Conde de Assumar, 116, tel. 
(32) 3355-2161,
@pousadatremdoimperador

Pousada Villa Alferes
R. Joaquim Elizário Dias, 320, 
tel. (32) 98887-4406,
@pousadavillaalferes

Pousada Villa D’Ouro
Av. Governador Israel Pinheiro, 
555, tel. (32) 3355-1884,
@villadouropousada

Pousada Villa Real
R.  Antônio Teixeira Carvalho, 
127, tel. (32) 3355-1292,
@villareal.pousada

Pousada Vivenda
R. José Batista de Carvalho, 39, 
tel. (32) 98888-1982,
@pousadavivenda

Pouso Aconchego de Minas
R. Frei Veloso, 799, tel. (35) 
08810-8221,
@pousoaconchegodeminas

Pouso da Torre
R. Herculano José dos Santos, 
337, tel. (32) 98801-1531,
@pousodatorre

Pouso das Gerais
R. dos Inconfidentes, 109, tel. 
(32) 3355-1234,
@pousodasgerais

Segredo da Serra 
R. Nicolau Panzera, 366, 
@segredodaserraghesthouse

Solar da Ponte
Largo das Mercês, s/nº, tel. (32) 
3355-1255, @hotelsolardaponte



ONDE COMER

Angatu
R. da Cadeia, 38, tel. (32) 
99903-5734, @angatutiradentes
Cozinha brasileira

Ateliê Gastronômico
R. Henrique Diniz, 133, tel. (32) 
98836-8573,
@ateliegastronomicotiradentes
Cozinha variada

Atrás da Matriz
R. Santíssima Trindade, 201, tel. 
(32) 99111-2150, @atrasdamatriz
Cardápio variado, com destaque 
para os pratos de bacalhau,
e pizzaria

Delícias
R. São Francisco de Paula, 46, tel. 
(32) 98812-1197, @deliciasrest
Self service de comida mineira

Dengo!
R. Direita, 55, tel. (32) 99908-7888, 
@dengotiradentes
Cozinha criativa

Gourmeco Ristorante
R. Padre Toledo, 346, tel. (32) 
3355-1955, @gourmecoristorante
Cozinha italiana

Estalagem do Sabor
R. Ministro Gabriel Passos, 280, tel. 
(32) 3355-1144,
@estalagem_do_sabor_tiradentes
Cozinha mineira

Bistrô Mano a Mano
R. dos Inconfidentes, 340, tel. (32) 
3355-1259, @bistromanoamano
Cozinha italiana

Luth Bistrô
R. Direita, 189, tel. (32) 99966-2819.
Fusão das culinárias mineira, fran-
cesa e italiana

Maria Bonita
R. Direita, 232, tel. (32) 98888-3895, 
@tapimariabonita
Cozinha nordestina com destaque 
para as tapiocas

Mia
R. Direita, 176, tel. (32) 98832-0654, 
@mia_restaurante
Cozinha contemporânea

Morada
R. Ministro Gabriel Passos, 131B, 
@morada.tiradentes
Brunch

Padre Toledo
R. Direita, 202, tel. (31) 99959-1183, 
@restaurantepadretoledo
Cozinha mineira

Petruccio Boteco Art
Estrada do Elvas, km 03, tel, (32) 
99138-0375,
@petruccio_boteco_art
Cozinha variada

Plano B
R. Ministro Gabriel Passos, 79, tel. 
(32) 99806-2564,
@planobtiradentes
Cozinha variada

Pot Quebrado
R. Joaquim José da Silva, 171,
Bichinho, tel. (32) 99810-4005, 
@potquebrado
Comida mineira, horta orgânica

Sabor Rural
Estrada da Caixa D’água, tel. (32) 
99934-4005,
@restaurantesaborrural

Tragaluz Restaurante Casa
R. Direita, 52, tel. (32) 3355-1424, 
@tragaluztiradentes
Cozinha contemporânea com
ingredientes regionais

Uaithai
R. Padre Toledo, 157, tel. (32) 
99172-0072, @uaithaitiradentes
Cozinha tailandesa com um toque 
mineirinho

Via Destra Ristorante
R. Direita, 156, tel. (32) 3355-1906, 
@viadestraristorante
Cozinha italiana



ONDE TOMAR UM 
CAFEZINHO

Casa do Sino
R. Custódio Gomes, 39,
@casadosino

Marcas Mineiras
Largo das Mercês, 49,
@marcasmineiras_loja_cafe

Mia Confeitaria
R. Direita, 169, @mia_confeitaria

Padaria Padre Toledo
R. Direita, 230,
@padariapadretoledo

ONDE BEBER

Anga Bar
R. Direita, 159A,
@angabartiradentes

Biroska Santo Reis
R. da Cadeia, 18,
@biroska_santoreis

Bituca
R. Henrique Diniz, 119,
@bituca.cafe.bar

Entrepot du vin
R. Direita, 205, @entrepotduvin

FARMÁCIAS

Drogaria Santa Terezinha – Rede 
Entrefarma
R. dos Inconfidentes, 184, tel. (32) 
3355-2829

Pharmácia São José Del Rei
Praça Dom Delfim Ribeiro Guedes, 
13, tel. (32) 3355-1134

Drogaria das Gerais
Praça Teófilo Reis do Nascimento, 
94, tel. (32) 3355-2002

TAXISTAS
Ponto de taxi Rodoviária
Tel. (32) 3355-1100

Claudio
Tel. (32) 99994-1817

Flaviano
Tel. (32) 99936-1293

Faustino
Tel. (32) 99953-3077

Johnny
Tel. (32) 99915-0794

Otoniel
Tel. (32) 99982-8250

Vitor
Tel. (32) 99801-4643

Vander
Tel. (32) 99806-6814
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FICHA
TÉCNICA
Direção geral, conteúdo e comercial
Simone Quintas

Direção geral e de produção
Junior Guimarães

Comunicação visual
Henrique Oliveira

Cenografia
Alexandre Rousset

Comercial
Estúdio Melão 

Assessoria de comunicação
Marqueterie e Renata Alves

Áudio visual
Daniela Santana, Era Agência e Pedro Rettore

Fotografia
Cacá Bratke, Eugenio Savio, João Bertholini e
Thais Andressa

Produção
Benvinda, Bianca Santos, Biti Averbach, Clarissa Machado, 
Fernanda Izidoro. Daniel Moraes, Giselle Mara, Guilherme 
Gazzinelli, Haydee Trindade, Henrique Quintas, Hosanan 
Conceição, Jéssica Bento, Johnny Silva, Junior Cecon,
Leticya Foresti, Lucas Anjos, Marcelinho Mayrink, Mariana 
Pastor, Mary Paiva, Rafa De La Savia, Ricardo Ribeiro, 
Riikka Venäläinen, Selma Silva, Sonia de Andrade, Sônia 
Guimarães, Tadeu Filgueiras, Tomás Cavalcanti
e Vavá Nunes



Apresentação

Patrocínio

Copatrocínio

Apoio

Parceiros
de mídia

Parceiros

Realização

Agradecimento

Prefeitura de Tiradentes


