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www.portaldecunha.com.br

Ateliês da Vila Rica
► Estúdio A´Angaa - Pintura artística e arte utilitária em madeira e tecido. Diariamente das 11h às 17h.
► Mieko Ukeseki e Mário Konishi - Cerâmica de alta temperatura. Exposição permanente das 10h às 18h.
► Atelier Ricardo Pompilio - Jóias em prata e pedras brasileiras. Fins de semana e feriados das 10h às 18h.
► Atelier Gallery Tokai - Formas e cores inspiradas no mar e na natureza.
► Casa do Oleiro - Faiança e cerâmica artesanal, feita e pintada à mão pelo artista Mauricio Martorelle.
► Grouze Arte - Esculturas e máscaras em argila. Fins de semana e feriados das 10h às 17h.
► Carvalho Cerâmica - Arte e sofisticação num trabalho único. Quarta a domingo das 9h às 17h.
► Casa do Artesão - Artesanato e cerâmicas artística, utilitária e primitiva. Diariamente das 9h às 17h.
► Clélia Jardineiro - Cerâmica e pratos texturizados. Finais semana e feriados das 9h às 18h.
► Luis Toledo - Cerâmica, esculturas, máscaras e utilitários. Diariamente das 9h às 18h.
► Gaia Arte Cerâmica - Peças modeladas em torno e a mão. Diariamente das 9:30h às 18:30h.
► Atelier Suenaga & Jardineiro - Cerâmica de alta temperatura em forno Noborigama. Das 9h às 18h.
► Atelier casa 35 - Pintura decorativa e pintura country.
► Atelier Leí Galvão e Augusto - Cerâmica de alta temperatura decorativa e utilitária. Das 9h às 18h.
► Ateliê Gê de Castro - Esculturas, objetos decorativos e utilitários com força e expressão singular.

Restaurantes e Adega
► Adega Cunha (12) 3111-1417 / 9756-6559
Adega Cunha é uma loja de vinhos especializada, com mais de 240 rótulos de 9 países vinícolas. Tem
como objetivo a seleção de vinhos de qualidade a preços acessíveis. Adega perfeitamente climatizada
com sua construção em pedra trás ao visitante um ambiente dedicado ao vinho. Conta com espaço para
degustações e jantares harmonizados.
► Restaurante e Café Melhor Hora (12) 3111-1413
Comida caseira. Costelinha de porco, polenta frita, farofa, arroz feito na hora servido em panela de barro,
risoto de bacalhau preparado em panela de barro, saladas de entrada.

