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programações, é fruto de mais de 20 anos de idas e vindas, encontros,
reflexões e aprendizados com a presença dos mestres das culturas populares
na minha jornada pessoal e profissional.
Este livro é mais um trecho de uma longa caminhada, que começou bem
antes do Encontro e que continuará depois dele. Nele, aproveito para rever
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amigos de longa data e partilhar com o leitor, que chega agora nesta história,
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as festas e tradições populares presentes nas duas edições do evento e que
nos ajudaram a criar o espírito do Encontro de Tradições.

Sumário
Junto é melhor que sozinha
A minha jornada e as montanhas que ela me trouxe
Para despertar, é preciso alvorecer
Uma lágrima de sangue
Para dentro
Dance, por favor
Tsunami
Dias de Reis
Um passo de cada vez, mas todos com animação
Sermos uns para os outros
Dentro e fora
Uma festa para o reinado
Traga-me um copo d’água, tenho sede
Carta ao tempo
Feira de Artesanato e Arte Popular
Oficinas e vivências
Retratos
Equipe
Grupos e coletivos de artesãos participantes das duas primeiras edições
do Encontro de Tradições
Histórico do projeto Tocadores
Créditos

Tocadores – Encontro de Tradições

7

Junto é melhor que sozinha
União. Sim, é preciso exercitar isso de ver o bom no
estar junto, no viver comunitário, no acreditar no melhor
do outro e do próprio eu, em vez de se cansar do esforço
que é comunicar-se e entender-se com os seus.
A festa popular não se faz sozinho nem sozinha. Ela
precisa do coletivo para ter alma, para ter a força e a calma
daquilo que atravessa gerações e séculos. Este projeto só
pôde nascer com este DNA do estar junto por conta das
pessoas que me atravessaram a alma e a estrada. Sinto
claramente que foi só com o somatório dessas experiências
que conseguimos pensar um caminho próprio e autoral
para o Encontro.
O projeto do Encontro de Tradições nasceu primeiro de
uma inquietação do parceiro de longa data, o produtor
LM Stein, que durante quase vinte anos, viajou comigo
para tantos lados enquanto eu pesquisava comunidades
tradicionais para fazer meus livros e filmes. Por mais
ou menos uns dois anos, ele me provocou para que eu
aceitasse o desafio de pensar em como reunir tantos
mestres, tantos amigos, e convidá-los a mostrar ao longo
de alguns dias, não só nos palcos de um evento, mas

Aorelio Domingues, mestre da folia do Divino de Paranaguá, conduz o grupo. À frente da
Romaria, Itaercio Rocha e eu temos a honra de carregar as bandeiras da Trindade e do
Divino, iniciando a caminhada para o levantamento do mastro. As bandeiras percorreram
as casas de devotos em Antonina nos três dias da primeira edição do evento.
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A minha jornada
e as montanhas
que ela me trouxe
Em 1998, nascia de um sonho – literalmente de um
sonho – o projeto Tocadores, uma iniciativa de pesquisa,
registro e documentação de artistas e culturas populares.
Na época, ainda na faculdade de Comunicação
Social, e intensamente envolvida com o teatro, eu
iniciava minha jornada com a música, e talvez por força
do destino, descobri o fandango caiçara e o enorme
universo da música tradicional e da festa popular.
Uma mistura de curiosidade e encantamento foi
me levando de barquinho, e também pelas estradas
do litoral do Paraná e de São Paulo, até mestres
como José, Leonildo e Anísio Pereira. Esses primeiros
encontros, nessas viagens iniciáticas, moldaram muito
do meu trabalho, do meu pensamento, da minha
maneira de trazer a raiz, a festa, o diálogo para todos
os projetos que perpassaram esses mais de vinte anos
de conversas e “reconversas” com a arte e a educação.
Nessas duas décadas intensas, a reverberação que
as culturas populares provocaram no meu dia a dia
transformaram-se em livros, filmes, séries televisivas,
aulas, oficinas e materiais pedagógicos que fizeram do
projeto Tocadores uma iniciativa contínua.
Nos bastidores do 1º Encontro com os indígenas Fulni-ô.
Tocadores – Encontro de Tradições
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Para despertar, é preciso alvorecer
Alvorada... Alvoradinha nova... nasce esplendorosa iluminando a manhã ainda noite para
anunciar que vem chegando a festa.
Cantar para abrir a festa e oferecer a festa ao Divino, ao povo que vem para a partilha, ao lugar
que recebe o Encontro e cede o seu chão para que os povos do mundo possam bailar na terra
levantando poeira.
Queríamos trazer o mastro, tradição de festa popular, e a Alvorada para o Encontro de Tradições
porque essas práticas tão antigas, e nem sempre lembradas, exigem atenção, exigem dedicação
prévia e compromisso com a festa naquelas horas que quase ninguém atenta para o fato de que
ela já começou.
Na primeira edição do evento na cidade de Antonina, estávamos no tempo do Divino, período
entre a Páscoa e o Pentecostes, no qual as romarias dedicadas ao Divino Espírito Santo são uma
tradição, especialmente no litoral do Paraná.
Uma feliz oportunidade para chamar a folia do mestre Aorelio Domingues, figura de grande
importância na região, que junto a muitos companheiros, estabeleceu uma ligação entre as culturas
do fandango, boi de mamão e Divino, com a sua geração e com as gerações mais jovens. O trabalho
de mestre Aorelio envolve pesquisa e prática, reconectando informações recolhidas por ele dos
antigos mestres, recontadas aos mais jovens com direito a explicações que trazem concretude
sobre os valores daqueles fazeres. Ao colocar a juventude em cena, ele traz contemporaneidade
às antigas práticas culturais dos caiçaras e garante que elas encontrem lugar nos novos tempos.

Folia do Divino de Paranaguá no 1º Encontro. Na rabeca, Aorelio Domingues; cantando a voz do tipe, Jairo de Souza.
Tocadores – Encontro de Tradições
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O mastro é um marco. É referência
a todos que vieram antes de nós,
é resistência para todos que hoje
estão na festa e que ao erguê-lo
informam aos céus e à terra que
ela, a festa popular, está viva,
está rija, é forte e reivindica seu
território.

Em Palmeira, no 2º Encontro, os grupos e o público
se reúnem ao redor dos mastros de São Benedito
e do Divino.

28
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Uma lágrima de sangue
Choro pela situação de tantos povos indígenas nos dias de hoje e sinto nas minhas lágrimas a
dor de ter perdido o elo com seus saberes. Tantos outros e outras perderam esse elo, e, por isso,
perdemos tempo, perdemos o falar com a terra, perdemos contato com o ser indígena. Como foi
que pudemos ficar tão distantes? Como fazer mais por uma proximidade real e profícua?
Constantemente sinto que não faço o suficiente. E me pergunto: como é que estamos conseguindo
amplificar ainda mais essa distância? E fazemos isso com uma perceptível normalidade quando
negamos espaço à cultura indígena.
Negamos espaço físico, não demarcando terras. Negamos espaço temporal, não aceitando que
sua compreensão do tempo é outra. Negamos espaço simbólico, não reconhecendo e respeitando
suas culturas, não trazendo povos indígenas para nossas programações culturais, para nossas
escolas para contar pela própria experiência presente o que é ser indígena. Negamos espaço futuro
quando não colocamos entre as prioridades básicas da construção de um futuro melhor a saúde
e a segurança desses povos, junto com a preservação da água e do ambiente.
Para dar esses espaços, precisamos amplificar ações que permitam conquistas nas diferentes
compreensões de ocupação de espaço, de território. Foi no encontro com Towê Veríssimo,
liderança indígena da aldeia Fulni-ô de Pernambuco, que entrou na minha vida dias antes do 1º
Encontro de Tradições, que minha percepção sobre a urgência de buscar um encontro com os
povos indígenas se intensificou. Sim, eu já sabia dos livros, dos cantos, das fontes de pesquisa. E
achava que sabia muitas coisas sobre os indígenas. Mas com Towê, no encontro olho a olho, foi
que eu entendi. Aprendi. E senti. Estava diante de uma voz. Uma voz humana. Intensa. Guardiã
de seu povo. Guerreiro de sua cultura.
Nem sempre eu entendi tudo. E imagino que Towê nem sempre entendeu meus motivos e
ideias, minhas referências para pensar em “soluções”. Ele, que vive na pele índia, sabe mais do
que eu, tenho convicção disso. Mas, ainda assim, estivemos os dois sempre dispostos à conversa
32
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Dias de Reis
Seis de janeiro! Dia de Reis! Mais um ano começa.
Muitas vezes, eu me pergunto o que é que me fascina tanto nas folias de Reis. Já são tantos
anos acompanhando essas jornadas e quando eu estou lá, no meio delas, encontro ainda um
frescor, como se realmente fosse novo para mim.
Sentada aqui no silêncio, cozinhando um novo livro, volto à festa no coração e redescubro
aqueles olhares, de quem se encontra para reafirmar que acredita; seja no nascimento do Menino,
seja no poder dos Reis, seja na bênção de ter passado mais um ano e vencido seus muitos desafios,
seja na força do celebrar em comunidade.
Costumo dizer que a folia é o mundo. E mesmo com suas contradições, como o mundo, a folia
me encanta. Eu adoro rever a fé cantada por homens e mulheres que atravessam um ano em
geral tão árduo e têm uma disposição tão solidária. No fim do ciclo, lá vão eles, dias e dias, fazer
intermináveis visitas cujo propósito é levar a quem pedir um pouco de esperança, de votos de
bênçãos sem medidas, um pouco da companhia de verdadeiros Reis.
Em geral, chega o fim do ano e andamos todos exaustos, reclamando mais que propondo,
prontos para um abandono de corpo e mente e, de repente, essa gente mágica se junta em uma
familiaridade ímpar, construída em bases tão profundas que até assusta. E saem. Vão-se embora,
levados por uma bandeira, dispostos a obedecer ao mistério da caminhada e prontos a enfrentar
o destino inegável da partilha.
Eu sei que deve parecer épico ou romântico a quem lê de longe, de fora. E ainda bem, porque é
de fato épico e romântico nos dias atuais ir de casa em casa incitando o amor aos seus próximos.
Eu realmente acho que é mais fácil amar os distantes e mais exigente amar os próximos. Os foliões
exercitam esse amor ao próximo em cada casa, em cada verso. Essência de encontro: com o Divino,
com o próximo, consigo mesmo.

48
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Em Antonina, no 1º Encontro, o Embaixador Francisco Garbosi comanda a Folia de Reis Mensageiros da Paz, que canta junto ao presépio.

A tradição de cantar os Reis, ou cantar as Janeiras, veio de Portugal para o Brasil no período
colonial e conquistou muitos lados em nosso país continental. Assim como ganhou terras, ganhou
nomes: folia, companhia, embaixada, terno, entre outros. De 24 de dezembro a 6 de janeiro (dia
de Reis) esses apaixonados pelo foliar saem para fazer o giro, a caminhada do grupo naquele ano,
e vão cantando toadas e recontando a viagem dos reis magos que, seguindo a estrela de Belém,
foram visitar o Menino Jesus recém-nascido.

Tocadores – Encontro de Tradições
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A Folia de Reis Mensageiros da Paz posa junto ao banner do evento ilustrado com uma imagem do grupo.

O grupo de uma folia é composto por uma estrutura que pode variar. Na maioria das vezes,
conta com um embaixador (ou mestre, capitão, folião de guia, etc.). Ele é o responsável pela
coordenação e pela obediência de todos às regras e procedimentos necessários à tradição. Ele é
quem dá o verso que será respondido por seu contramestre (ou contraguia, entre outros nomes)
completando os dizeres já conhecidos e muitas vezes improvisados, de acordo com as situações
encontradas pelo grupo, na visita a uma casa.

O folião Claudio Azarias no
1º Encontro de Tradições.
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Fazem parte da companhia figuras essenciais, como o
alferes (ou bandeireiro, estandarte, etc.), encarregado de
levar a bandeira dos Reis. A bandeira tem imagens como
os Santos Reis, a estrela de Belém, cenas do nascimento
de Jesus, e é um símbolo do grupo, elemento sagrado,
merecedor de grande respeito. Nela, a comunidade
pendura fitas, flores, dinheiro, fotos em agradecimento
à graça recebida. Muitos beijam e demonstram toda a
emoção de recebê-la em sua casa enquanto os foliões
cantam em frente ao presépio ali instalado. A bandeira
ajuda os foliões a cumprirem sua tarefa, no dizer de
muitos deles. É ela quem guia e identifica a companhia,
representando o Sagrado.
Muitas folias contam com o palhaço, em geral chamado
bastião ou ainda marungo, figura de um mascarado
que pode ter variação numérica e de gênero: um, dois,
três, somente homens, um casal. Essa figura recebe
explicações diversas dos guias. Alguns dizem ser um
brincante, outros que a função dele é chegar antes da folia
e orientar o guia. O palhaço é importante na embaixada.
Tem grande ligação com a bandeira e com o cumprimento
das promessas, improvisando versos, danças e prestando
reverências aos donos das casas pelas quais passa
a folia. Todavia, em algumas regiões do país, não se
tem o costume de utilizá-lo nas companhias. Há guias
que acreditam que o palhaço não deve aparecer por
representar o diabo, sendo por vezes explicado como um
soldado de Herodes que vai delatar a chegada do Menino.
Tocadores – Encontro de Tradições
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Uma festa para o reinado
“Então, seu Ney, como é que anda isso da festa dos 200 anos?”
Resposta: “Não tá, não”.
Na altura dessa conversa, eu já conhecia o Ney Manoel Ferreira há uns quinze anos talvez. Não
dava nem um décimo da história da Congada Ferreira.
Mas para fazer uma conta sem mentir, foi só de uns pares de ano pra cá que começou, assim
meio devagar, de tempos em tempos, uma aproximação mais forte com o universo da Congada
Ferreira, a partir de conversas que eu fui tendo com Ney. Ele que dança como Embaixador no
grupo, atua fora dos palcos como o seu papel no auto popular. Uma mistura de líder, diplomata,
lutador, governador de gentes com espada em punho. E, como todos esses, muitas vezes descansa
regalado com a obrigação cumprida, e outras tantas vê seus esforços frustrados e tem que olhar
para sua embaixada e dizer: “Não tá, não”.
A Congada da Família Ferreira até há bem pouco tempo se chamava Congada da Lapa. Ainda
hoje, a maioria das pessoas a chama com o nome do município onde mora a família. Mas de uns
tempos para cá, o grupo foi refletindo sobre suas dificuldades e realidades, sobre sua permanência
nesses 200 anos, e o nome Ferreira foi ganhando mais sentido para falar da Congada.
Ouso dizer que um dos momentos que marcou a oficialização dessa mudança foi o aniversário
de 200 anos da Congada, que coincidiu com os 250 anos da Lapa e com a realização do 2º Encontro
de Tradições, que acontecia na cidade de Palmeira, vizinha próxima da Lapa e que, por sua vez,
comemorava, como a Congada, seus 200 anos.
O ano era 2019 e lá estávamos, Ney e eu, na prosa sobre como iria ser a festa da Congada. O
município sede do grupo não havia demonstrado interesse em realizar atividades mais marcantes,
e, apesar das expectativas dos congos, nem tinha acontecido convite ou conversa que desse
encaminhamento a algo mais concreto. E, assim, o grupo pensava em fazer uma festa para os
amigos e a gente próxima, organizar uma rifa, juntar umas ajudas e comemorar dessa forma.
78
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O Embaixador Ney Manoel Ferreira no 1º Encontro de Tradições.

Não é uma exceção que as relações entre grupos tradicionais e poderes públicos locais sejam
marcadas por idas e vindas, incompreensões e impossibilidades. Há bons momentos e maus
momentos. E, sobretudo, há longos momentos de vácuo, em que perdem as comunidades
mantenedoras das festas e as populações locais. Por vezes, chegam ao extremo de perder as
festas, que em contextos contemporâneos necessitam cada vez mais de apoios formais, vindos
de diversas fontes, em especial, das municipalidades que são a possibilidade de um caminho
mais próximo e efetivo no apoio aos grupos. Onde essa conversa se constrói, há mais chance de
a festa tradicional sair fortalecida e de a coletividade ganhar com isso.
Tocadores – Encontro de Tradições
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Feira de Artesanato e
Arte Popular
Dentro do Encontro de Tradições, a Feira
de Artesanato e Arte Popular é um espaço
para produções artesanais de coletivos que
trabalham majoritariamente com matérias
primas orgânicas e identidades locais de
suas comunidades. Em um trabalho árduo
de pesquisa, contatos e negociações com
comunidades faxinalenses, caiçaras, indígenas,
quilombolas, rurais e urbanas, a produção
do evento buscou condições para dar esse
espaço de visibilidade e reconhecimento a
famílias, cooperativas, associações, coletivos
de mestres e artesãos cujas criações contam as
histórias e guardam os saberes desses povos e
comunidades tradicionais.

Bárbara e Irineu Borgo, artesãos do vime de Campo Largo.

Cláudia Ferreira Rocha e Teresinha da Silva Leonardo, da Comunidade
Quilombola da Restinga da Lapa.

Elena Gerei e Teresinha Strochinski, da COUBAP de Prudentópolis.

Silmar Lázaro, artesão de cerâmica da Família Lázaro, Campo Largo.

Denise Maria do Valle e Suellen R. da Silveira, da Associação dos Artesãos da
Casa Vermelha da Lapa.

João Ricardo Miri Fernandes, da Associação Outro Olhar de Guarapuava.

Visitas de escolas à Feira de Artesanato no 2º Encontro de Tradições.

Aparecida Camargo e Gilson Crespo Anastácio, Cooperativa Arte Nossa de
Guaraqueçaba.

Francisco e Denise Rosa dos Santos, dos Sinaleiros de Vento de Curitiba.

A Feira do Encontro busca aproximar o público
daquele que produz, e com isso auxiliar na
manutenção das tradições e fortalecer redes
de geração de renda para as comunidades que
participam do evento.
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Oficinas e vivências
Nas duas edições do Encontro de Tradições foram
realizadas mais de 70 sessões de oficinas, palestras,
vivências, rodas de conversa e exibições de filmes
destinados a públicos de todas as idades, a entidades
sociais e escolas, contribuindo para uma experiência
de aproximação com os mestres e grupos que vieram
ao evento. De rodas de conversa a oficinas de ervas
tradicionais, de palestras sobre cultura indígena a
oficinas de dança afro, de vivências para aprender
a fazer tranças ucranianas e coroas de congada, a
programação refletiu a diversidade de saberes e práticas
dos povos tradicionais.

Cecília e Valdir Holtman ministram oficina de wycinanki.

Ney Manoel Ferreira ministra oficina coroas de congada.

Vivência vida tropeira com Hilário e companheiros.

Hilário Rodrigues dos Santos

Vivência casa de farinha com Clarinda e Benedito Elói de Matos.

Oficina de mandalas ministrada por Nilvia Cortes Lopes.

Palestra sobre arte indígena, por Tadeu dos Santos.

Oficina de estandartes de Itaercio Rocha.

O grupo Fuurinkazan Taikô conduzindo vivência de taikô.
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Encontro de urban sketchers.

Raro de Oliveira, urban sketchers.

Encontro de mestres com roda de conversa e troca de saberes no 2º Encontro.
Tocadores – Encontro de Tradições
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Equipe
Nas duas edições, foram mais de
1.100 artistas, técnicos e prestadores
de serviço que contribuíram com suas
habilidades para fazer do Encontro
um grande acontecimento. Nestas
páginas, parte da equipe de produção
e dos técnicos que trabalharam
diretamente nos dias do evento
retrata os muitos profissionais que
dão vida ao Encontro de Tradições
com dedicação e muito trabalho.

O produtor LM Stein anunciando a alvorada na abertura do 1º Encontro de Tradições.

Marinardes Marchi e Lia Marchi na Feira de Artesanato no 2º Encontro.

Parte da equipe do 2º Encontro.

O fotógrafo Daniel Castellano posa junto à exposição em homenagem aos 200 anos da Congada Ferreira,
com fotos de sua autoria, inaugurada no 2º Encontro.

Montagem do painel do artista Bruno Romã criado especialmente para
o 2º Encontro, homenageando grupos presentes no evento.

Parte da equipe do 1º Encontro.

Acima, Lia Marchi, Carol Mira, LM Stein, Ângela Oskar e Melanie Narozniak na produção do 2° Encontro.
À esquerda, Lia Marchi e LM Stein em Palmeira, 2º Encontro de Tradições.

Equipe de gravações registrando as apresentações dos grupos no
1º Encontro.

Parte da equipe do 1º Encontro.
Tocadores – Encontro de Tradições
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Grupos e coletivos de artesãos participantes
das duas primeiras edições do Encontro de
Tradições
Grupos
Aldeia Tupã Nhe’é Kretã / Morretes
Boi de Mamão da Associação Mandicuera / Paranaguá
Circo Zanchettini / Curitiba
Congada Ferreira / Lapa
Congada de Santa Efigênia / Mogi das Cruzes (SP)
Filarmônica Antoninense / Antonina
Folia de Reis Mensageiros da Paz / Londrina
Folia do Divino / Paranaguá
Fuurinkazan Taikô / Ponta Grossa
Grupo de Fandango Mestre Brasílio / Paranaguá
Grupo de Fandango Mestre Eugênio / Paranaguá
Grupo de Fandango Pés de Ouro / Paranaguá
Grupo Fandanguará / Guaraqueçaba
Grupo Towê Fulni-ô / Águas Belas (PE)
Grupo Indígena Avá Guarani Ma ara jere peve Teko toiko / Guaíra
Grupo Mensageiros do Divino Comunidade Benfica / Palmeira
Grupo Sankofa – Afrotradições / Curitiba
Grupo Folclórico Ucraniano Spomen/ Mallet
Mestre Aorelio e Grupo Mandicuera / Paranaguá
Orquestra Paranaense de Viola Caipira / Cascavel
Tichipás / Paranaguá
Wakaba Taiko / Curitiba
106
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Artesãos
Artesanato Afro / Curitiba
Artesanato em Vime – Erineu e Barbara Borgo / Campo Largo
Artesanato Janaína – Marchetaria em palha de milho / Curitiba
Associação dos Artesãos Casa Vermelha / Lapa
Associação dos Artesãos de Campo Largo
Associação dos Artesãos de Santo Antônio do Sudoeste
Associação Mandicuera de Cultura Popular / Paranaguá
Associação Outro Olhar / Guarapuava
Atiart – Associação Tibagiana de Artesanato / Tibagi
Casa da Cultura Polônia Brasil / Curitiba
Coletivo Triunfo / Palmeira, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Rio Azul,
Rebouças, Fernandes Pinheiro, Irati, Bela Vista de Toldo (SC) e Irineópolis (SC)
Comunidade Quilombola da Restinga / Lapa
Arte Nossa Cooperativa de Artesanato / Guaraqueçaba
Cooperativa Ucraíno-Brasileira de Artesanatos de Prudentópolis – COUBAP / Prudentópolis
COPESCARTE / Santo Antônio da Platina
Família Gonzaga / Irati
Família Lázaro / Campo Largo
Grupo Towê Fulni-ô / Águas Belas (PE)
Hélio Leites e Efigênia Rolim / Curitiba
Núcleo de Artesãos de Pêssankas de Porto União e União da Vitória
Sinaleiros de Vento / Curitiba
Xondaro Arte Indígena / Curitiba
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Histórico do projeto Tocadores
Livro Tocadores
Portugal – Brasil:
sons em movimento

Livro Tocadores –
homem, terra,
música e cordas

1998

Primeira expedição
a Portugal

2003

2002

Documentário Dias
de Reis – a história
de uma companhia
de Reis de Curitiba

2005

2004

2008

2006

Série Televisiva
Tocadores –
Música e Tradição

Documentário
Boi de Mamão

2012

2009

2014

2013

Livro Tocadores –
Encontro de Tradições

Série Televisiva
Luteria caiçara

2017

2016

2019

2018

2020

Nasce o projeto
Tocadores
Documentários
Tocadores – Brasil Central
e Tocadores – Litoral Sul

Documentário Divino –
folia, festa, tradição e
fé no litoral do Paraná
Exposição Tocadores na
Escola (Material didático)

Documentário
Romaria e Tradição
Documentário Fandango –
dança tradicional do Paraná
Documentário João Surá –
música tradicional no Quilombo

Evento 1º Tocadores –
Encontro de Tradições

Evento 2º Tocadores –
Encontro de Tradições

Créditos
Tocadores – Encontro de Tradições
Curadoria Lia Marchi
Direção Geral LM Stein e Lia Marchi
Produção executiva LM Stein, Marinardes Marchi e Lia Marchi
Realização Olaria Projetos de Arte e Educação

Livro
Textos Lia Marchi
Fotos Daniel Castellano
Edição de imagens Lia Marchi e Daniel Castellano
Projeto Gráfico Adalberto Camargo | Adalbacom
Revisão de textos Luciane Clausen
Editora Olaria Projetos de Arte e Educação
*Todas as fotos de Daniel Castellano, exceto página 39, foto 1 de Fernanda Magalhães Ferrari e página 102,
foto 2 de Fabiano Camargo.

www.encontrodetradicoes.com.br
www.olariacultural.com.br
www.youtube.com/liamarchi

Boi de Mamão da Associação de Cultura Popular Mandicuera no 1º Encontro.
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