ENCONTRO DE

TINTURARIA

NATURAL
BEJA | 11 DEZ /2019

Inscrições em:

Auditório 3 - Escola Superior Agrária - IPBeja

tiny.cc/tinturaria

09h30 Receção aos participantes
10h00 Sessão de Abertura

Jorge Revez | Associação de Defesa do Património de Mértola
Custódia Correia | Rede Rural Nacional

10h20 Tinturaria Natural - Utilização dos Corantes Naturais
em Fibras Naturais | Moderador Pedro Reis | INIAV
Tinturaria Natural - Ações para a sua Valorização
Joana Leão | Associação de Defesa do Património de Mértola

Plantas do Alentejo - Potencial Tintureiro

Luís Mendonça de Carvalho | Instituto Politécnico de Beja

Revisitar o Passado - Recriar o Futuro

Guida Fonseca | Atelier de Tecelagem e Tapeçaria Contemporânea

11h00 Pausa

Maria João Melo e Paula Nabais | Dep. de Cons. e Restauro e LAQV da NOVA FCT

Extração de Corantes de Plantas

Jesus Rodilla | Universidade da Beira Interior

Efeito da microencapsulação da matéria corante do sorgo
( Sorghum bicolor (L.) Moench ) atomizado e liofilizado
Carmo Serrano | INIAV

Contribuição para uma indústria de lanifícios mais sustentável:
Novas perspectivas para o tingimento da fibra de lã
Nuno Belino | Universidade da Beira Interior

12h00 Debate
12h45 Conclusões e encerramento

Em paralelo exposição
“Cores, Fibras e Plantas”

A Tinturaria é um procedimento de modificação da cor de matéria têxtil, resultante
da aplicação de corantes. Este processo,
normalmente associado à produção
industrial em grande escala com a utilização de fios importados produzidos com
base em fibras sintéticas, começa, de
forma paulatina, a ser substituído pela
Tinturaria Natural – e a verdade é que são
cada vez mais os consumidores que
procuram fios naturais, tingidos com
corantes naturais.
Em Portugal, à semelhança de muitos
outros países, a utilização de corantes
naturais provenientes de plantas está
confinada a um pequeno grupo de
artesãos, empresas (com forte dinâmica
de exportação) Em
e cooperativas/centros
de
paralelo exposição
competências.
Muitos
países
desenvolvi“Cores, Fibras e Plantas”
Promoção:

Cofinanciamento:

dos têm vindo a reconhecer que a tinturaria natural pode oferecer não só um rico e
variado conjunto de tonalidades, mas
também pode ser responsável pela
geração de rendimento através da exploração e produção sustentável destas
plantas. É neste contexto que surge o
Grupo Operacional (GO) Tinturaria
Natural – utilização dos corantes
naturais em fibras naturais.
O GO pretende desenvolver um trabalho
multidisciplinar que ajudará as empresas
e cooperativas com pouco conhecimento
nesta área, e que procurará valorizar a lã
da ovelha Campaniça através do fabrico
de fios com tingimento natural, permitindo a criação de produtos diferenciadores, contribuindo assim para a
dinamização local e regional. É por isto
tudo que é nossa convicção que este
Encontro de Tinturaria Natural se reveste
de particular importância, uma vez que
representa uma oportunidade de aprendizagem e crescimento que deve ser
agarrada por gente de fibra. Se é o seu
caso, participe!
Ação cofinanciada pelo PDR 2020,
Portugal 2020 através do FEADER. O GO
resulta de uma parceria entre: ADPM;
Aroma do Vale; CEBAL; CEVRM; Erva
Doce; INIAV; UBI; Vila Bita.

| 16-12-2019

Amarelos duradouros extraídos de plantas de Portugal: em
busca de um saber fazer ancestral com múltiplas aplicações

A arte do tingimento regista um longo
passado. A utilização de pigmentos
naturais, corantes e o tingimento, são tão
antigos quanto os próprios têxteis. A
crescente consciencialização entre as
pessoas em relação aos produtos
naturais, traz consigo uma especial
motivação para a abordagem da temática,
melhorando, tanto quanto possível, a
caracterização das plantas, dos corantes
e pigmentos, bem como a exploração de
formas de ultrapassar as suas limitações.

