
Nº2120   |   09AGO2018   |   barlavento.pt 3

Proactivetur lança plataforma digital 
ATUALIDADE

A plataforma «In2South» permite reservar diversas experiências 
em todo o Algarve e Costa Vicentina à distância de um clique

«Prémio TASA» 
premeia inovação

Cadeira de tabua «Osia»

«Temos muito orgulho de ter o Miguel Amaral e a Inês, en-
quanto representantes do pensamento jovem do design. 
Aceitaram o desafio, concorreram ao prémio e ganharam!», 
referiu Graça Palma, coordenadora do projeto TASA. Duran-
te uma semana trabalharam com os artesãos no sentido de 
repensar melhor as suas peças e receberam mil euros. O 
prémio de âmbito nacional tem como intuito «distinguir os 
mais criativos e inovadores projetos ligados às artes tradi-
cionais da rede TASA que envolvam design e artes tradicio-
nais», revelou João Ministro.

«Esta cadeira, um dos novos protótipos, tem uma his-
tória curiosa. Na aldeia de Furnazinhas, no interior do 
concelho de Castro Marim, durante a formação dos jo-
vens a população ia ver o trabalho do artesão-mestre e 
dos aprendizes na oficina. Um senhor que mora no outro 
lado da rua, animado com a nova vida e dinâmica na al-
deia, decidiu começar outra vez a fazer cestaria em cana. 
Repetia várias vezes: estou a fazer isto porque assim es-
tou osia, isto é, com companhia. Como se sentia acompa-
nhado na presença de outras pessoas e jovens interessa-
dos nas artes, estava comovido. Decidimos nomear a ca-
deira de Osia em homenagem não só a este senhor, como 
a toda a comunidade», explica Graça Palma, coordenado-
ra do projeto TASA. «Tudo isto tem muitas implicações 
indiretas pois estamos a falar de aldeias muito isoladas 
e populações muito envelhecidas. Trazer pessoas novas 
tem estas repercurssões sociais de convívio, atenção, li-
gação e de estima, e todas estas questões do foro emo-
cional são muito importantes!», defende.

TASA apresenta novos produtos
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Observação de aves, cami-
nhadas e experiências gas-
tronómicas são apenas al-
gumas das dezenas de ex-
periências disponíveis na 
nova plataforma digital «In-
2South» lançada recente-
mente pela empresa algar-
via Proactivetur. Explorar o 
lado menos turístico da re-
gião, as suas gentes autênti-
cas, fomentar o turismo res-
ponsável com foco nos ele-
mentos culturais e naturais 
autênticos da região são a 
missão principal (disponível 
em www.in2south.pt).

«A essência deste por-
tal está diretamente rela-
cionada com o fortaleci-
mento das ligações com a 
comunidade. Passar ho-
ras no seio de uma pe-
quena comunidade pode 
ser uma experiência úni-
ca e inesquecível, para am-
bas as partes», explica João 
Ministro, responsável da 
marca «In2South».

A plataforma surge da 
«necessidade de organizar 
ainda melhor a oferta de ati-
vidades que a Proactivetur já 
promove há vários anos no 
Algarve», estruturando-a de 
forma a potenciar mais a di-
vulgação e comercialização 

das diversas experiências. 
De acordo com João Minis-
tro «disponibilizámos novas 
atividades». «Na seção Peo-
ple and Food, estabelecemos 
uma parceria no Rogil, em Al-
jezur, com António Rosa, um 
agricultor biológico, onde os 
participantes podem passar 
uma manhã na horta da sua 
quinta, e participar nas dife-
rentes tarefas desde semear, 
colher, podar, cuidar das ove-
lhas, colher os frescos da hor-
ta, e onde depois ele próprio 
cozinha e serve a refeição, em 
sua casa», exemplifica. «Te-
mos também um novo pro-
grama de caminhadas e algu-
mas experiências de turismo 

criativo diferentes. Além dis-
to, estamos a preparar novi-
dades», avança.

O website permite ain-
da acompanhar «a pegada 
da marca» e a sua evolução 
tendo em conta alguns in-
dicadores de impacte gera-
dos como o número de dor-
midas nas aldeias, as refei-
ções preparadas por peque-
nos restaurantes, ou o va-
lor que já reverteu a favor 
de Organizações Não-Go-
vernamentais (ONG) locais. 
A marca registada «In2sou-
th» da Proactivetur é apoia-
da no âmbito de projeto fi-
nanciado ao abrigo do Por-
tugal2020 (Vales Inovação).

Seis aprendizes e seis mestres deram origem aos cinco novos protótipos
de peças da marca. Foi ainda atribuída a primeira distinção «Prémio TASA»
Uma nova chocolateira, uma 
balsa, uma cadeira de tabua, 
um novo candeeiro e um con-
junto tríada para aperitivos 
são as grandes novidades a 
integrar o catálogo da TASA 
(Técnicas Ancestrais, Solu-
ções Atuais) já depois do ve-
rão. As cinco novas peças fo-
ram apresentadas no passado 
dia 26 de julho, no Vila Vita 
Parc. Reativar ofícios em ex-
tinção de uma forma susten-
tável, valorizando o fator ar-
tesanal de forma mais digna 
e justa é a missão do projeto 
TASA, uma iniciativa do pro-
jeto da CCDR Algarve, gerida 
pela Proativetur desde 2013. 

O programa «artesão do 

século XXI» permitiu «pela pri-
meira vez, ter duas novas arte-
sãs a trabalhar a tempo intei-
ro connosco, A Vanessa Flórido 
e a Cláudia Guerreiro fizeram 
um curso intensivo de quatro 
meses em diferentes artes. Isto 
permite-nos avançar na nos-
sa capacidade de inovar e criar 
novas peças. É uma aposta im-
portante apesar de ser um pro-
cesso lento e difícil», revela. 
A iniciativa «consolida aquilo 
que estamos a fazer há alguns 
anos no sentido de dar uma 
perspetiva de sustentabilidade 
às artes tradicionais e reativar 
oficios que já estavam estintos 
ou praticamente extintos», re-
feriu Graça Palma, colaborado-

ra do projeto TASA. «Os Arte-
sãos do Século XXI foi um pro-
grama de capacitação de seis 
novos artesão nestas artes de 
entrelaçados como cestaria de 
cana, empreita, tabua, ativida-
des em que a média de idades 
dos artesãos são muito eleva-
das e, por isso, em risco de ex-
tinção. Hoje temos aqui o resul-
tado deste processo, com pro-
tótipos criados por novas arte-
sãs, responsáveis por recupe-
rar as artes com diversas peças 
reeinventando-as», adiantou.

O projeto «nasceu de uma 
vontade e necessidade de fa-
zer do artesanato uma pro-
fissão com futuro. Acredita-
mos que há um futuro para 

estas artes e que existe es-
paço para uma nova geração 
de artesão que queiram fazer 
das artes uma profissão. Este 
tem sido o nosso lema de tra-
balho ao longo dos anos», ex-
plica João Ministro, responsá-
vel da Proativetur. Mas para 
que as artes tenham futuro «é 
preciso acrescentar-lhes va-
lor, inovação, qualidade e uti-
lidade com a ajuda do design, 
e é necessário introduzir no-
vas peças no mercado». No 
entanto, «não é possível ga-
rantir a continuidade destas 
artes tendo pessoas a ganhar 
um euro à hora. Isso ainda 
acontece e temos de mudar 
este paradigma!», defende.
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