MEDELLÍN ARTESANAL
MEDELLÍN É TRADIÇÃO

Os artesanatos são símbolos de tradição e raiz, assim
como sempre foram eixos para a criação cultural
ocupando um lugar preponderante nas atividades
produtivas de nosso povo já que neles vemos refletidas
nossas origens e costumes.
Quando se fala de artesanatos tem algo muito mais
profundo do que uma peça exclusiva elaborada com
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aqueles produtos representativos de nossa região.
Além de tudo isso se encontram eles, os artesãos, sua
cultura e cada uma de suas peças, as quais são uma
pequena expressão de tudo o que são.

A FILIGRANA
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Em Santa Fé de Antioquia as quadras guardam um
passado de ruas de pedras e casarões com fachadas de
cores coloniais, amplos portais, grandes janelas e
corredores que rodeiam seus pátios.
Enquanto que muitos trabalhos artesanais
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desapareceram sem deixar uma pegada, a filigrana
segue conservada ocupando um lugar muito
importante na vida da população; passou na sua prova
de sobrevivência mais de uma vez com honras. A
demanda continua através dos anos, mérito suficiente
para acessar ao título de Patrimônio cultural da cidade
e de todos os antioqueños.

M ARTESANAL

O povoado de Jericó aninhado na cordilheira
ocidental é o berço de um utensílio usado
pelos camponeses da região cafeeira e de
Antioquia chamado “Carriel”.
Diz-se que o “carriel”, símbolo cultural de
Antioquia, inicialmente conhecido como
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“guarniel” pelos artesãos que o elaboram,
com o tempo herdou seu nome do termo
inglês “carry all”.
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O início da produção cerâmica nos leva ao final do
século XIX, período em que chegou o empresário
Eliseo Pareja ao município, quem fundou, logo
depois de sua chegada, a “Locería Carmen”.
Chegar ao oriente antioqueño é se apaixonar por
uma tradição na que a cor da natureza e os
pensamentos do artesão são traduzidos em peças
de cerâmica.
Carmen de Viboral leva consigo a tradição da
cerâmica e se converteu em uma das fontes de
desenvolvimento cultural e econômico para seus
habitantes.
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Ao chegar ao município de El Retiro podem ser
encontrados atrativos culturais que destacam a
diversidade que oferecem a todas as pessoas.
Sua liderança na transformação da madeira e sua
atitude de força e respeito pelas tradições,
convidam a percorrer suas encantadoras ruas, há
tradição de arte e de corte de madeira. “É uma
região de artistas”. Entre a classe mais humilde e a
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mais alta, há pessoas que cantam, escrevem, pintam
e esculpem madeira.

MEDELLÍN ARTESANAL
Inclui:
Não inclui:
- Transferes
- IVA (nacionais)
- Guia
- Almoço
- Lanche
- Seguro de saúde
- Hidratação
- Passeio compartilhado

Observações:
- Valores sujeitos à disponibilidade e temporada
- Calçados adequados
- Protetor solar

