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Estamos de volta!
Na sua segunda edição, o evento Moda (IN)sustentável desloca-se para o Mercado 
Municipal de Braga. A iniciativa é da Passeio - Plataforma de Arte e Cultura Urbana 
(Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade - UMinho), em colaboração com os 
mestrados em Design de Comunicação de Moda e em Comunicação, Arte e Cultura, 
da Universidade do Minho. À semelhança da primeira edição (realizada no Palacete 
Santiago, em Guimarães, em 2020), queremos levar a temática da sustentabilidade para 
o design de comunicação e moda, no lugar por excelência das trocas comunicacionais 
da cidade, onde produtos (cheiros, cores, texturas) e pessoas (gestos, pregões, dizeres) 
desfilam diariamente: a Praça de Braga.

PorquÊ a PraÇA?
Juntemo-nos à Praça, lugar de todos os desfiles, onde vemos e somos vistos, como numa 
passerelle. Este é o ponto onde o “think local” é uma prática diária, que abrange todas 
as fases do produto: produção, venda e consumo. Ir à Praça é uma escolha revestida 
de significado. Queremos produtos frescos, mas também desejamos trocar dois dedos 
de conversa com as vendedeiras habituais, observar o corte da carne no talho e sentir 
os cheiros misturados no ar. Por tudo isto, a Praça é o lugar por excelência das trocas 
comunicacionais na cidade. Ao abrigo do COMPRAÇA (projeto de intervenção no 
Mercado Municipal de Braga) a Passeio volta a questionar “O que pode um mercado?”. 
Por isso, vamos dar novos usos à Praça, estimulando o seu potencial social, cultural e 
comunicacional, proporcionando às vendedoras e aos vendedores um novo registo 
performativo do seu corpo.
Associando o potencial comunicativo da Praça com a comunicação de moda, 
propomos a temática da sustentabilidade como fio condutor deste projeto. Ir à Praça é 
uma afirmação, que sinaliza um estilo de vida. Da mesma forma, o uso que fazemos da 
moda é uma forma de posicionamento: vestimos emoções e escolhas. Afinal, as roupas 
e acessórios que usamos e o que comemos podem descrever estilos de vida, são como 
espelhos da nossa atitude ou fase emocional.
Na Praça, vender não é simplesmente oferecer um produto. A disposição de mercadorias 
nas bancas (cores, frescura, cheiros, texturas) estimula o nosso desejo de compra. E 
o que dizer da linguagem corporal, enquanto elemento comunicativo central nas 
atividades que ali se desenrolam? Vamos à Praça movidos por outro tempo, dispostos 
a permanecer, mesmo que seja na correria dos afazeres diários.
E a moda? Como comunicar eficazmente uma ideia de sustentabilidade, num mundo 
ainda dominado pela fast fashion, tanto do lado da indústria de moda, como da parte 
dos consumidores? É sabido que a indústria da moda é uma das que mais contribui 
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para a crise climática e ecológica atual, e está em causa o cumprimento dos objetivos de 
redução das emissões em 50 % em 2030. Também é amplamente conhecido o apetite 
insaciável dos consumidores pelas novidades. É inegável ainda todo um percurso já 
feito no sentido de tornar o mundo da moda sustentável, quer da parte da indústria, 
quer da parte dos consumidores. Porém, os esforços já postos em prática mostram que 
o que é fazer ou usar moda sustentável é matéria de controvérsia, assim como o são as 
estratégias de comunicação que giram em torno da ideia de sustentabilidade. 
Nesta jornada de trabalho, consideramos que estas duas questões estão interligadas.  
Para que a comunicação de moda sustentável seja eficaz, é necessário precisar o que se 
entende por moda (in)sustentável, um debate que se deseja dialógico e feito a várias 
vozes. A roda de conversa O que pode a comunicação de moda sustentável?  visa criar 
uma plataforma de diálogo entre a indústria da moda e investigadores/académicos 
nas áreas da moda sustentável, dos estilos de vida e da comunicação. O que significa 
alinhar a comunicação de moda com os objetivos de Paris? Como pôr em prática as 
recomendações da Carta da Indústria de Moda para a Ação Climática?  De que práticas 
de comunicação outras precisamos para que a comunicação de moda sustente e 
alimente os objetivos da sustentabilidade?

Objetivos
Com este evento pretende-se destacar os princípios da Moda Sustentável (produção 
e consumo conscientes), em articulação com a filosofia comercial da Praça: pequenos 
produtores, produtos selecionados.
Os movimentos emergentes de Slow Life e Slow Food merecem cada vez mais a atenção 
de todos, face à sua importância numa sociedade que busca resgatar valores, visando-
se uma vida em comum mais equilibrada, harmoniosa e justa na sua relação com a 
natureza, as condições de trabalho, as práticas de consumo e as diferentes culturas. Mas, 
porque falamos de moda, comunicação e trocas (comerciais e simbólicas), também 
não podemos ignorar o quanto o que vestimos e o que comemos veicula uma posição. 
Afinal, ir à Praça remete para um estilo de vida, assim como o que vestimos revela o 
que somos e/ou queremos ser.

Objetivos específicos
1. Sensibilizar para a importância da comunicação da Moda Sustentável;
2. Dar a conhecer marcas e práticas de produção sustentáveis; 
3. Pôr em prática novas formas de comunicar a moda, através da desconstrução das 
narrativas dominantes e ensaio de novos modelos;
4. Promover e incentivar a reflexão sobre novos estilos de vida, ancorados na moda 



sustentável e extensíveis a outras áreas da produção e do consumo;
5. Proporcionar uma experiência estimulante, com vista a predispor para a adoção de 
comportamentos mais sustentáveis;
6. Proporcionar às vendedoras e aos vendedores e funcionárias(os) da Praça a 
experiência de um novo registo performativo do seu corpo: de modo a que se vejam 
de outro ponto de vista e sejam vistas(os) noutros contextos;
7. Dar novos usos à Praça, estimulando o seu potencial social, cultural e comunicacional;
8. Associar uma ideia de sustentabilidade (na produção e consumo), que alie os 
produtos da Praça (pequenos produtores locais) à moda (marcas que defendem a 
sustentabilidade).

Enquadramento
Esta iniciativa inscreve-se no projeto da Passeio — Plataforma de Arte e Cultura 
Urbana —  designado COMPRAÇA, “um projeto de investigação e intervenção que 
visa evidenciar o papel da comunicação social na transformação do espaço urbano 
em lugar vivido e a participação de cada um no processo de construção de um lugar 
comum e de um sentir partilhado/contestado”. Trata-se de um projeto cuja esfera de 
ação incide na Praça — Mercado Municipal de Braga.



Programa
Título: A Praça: Lugar de Todos os Desfiles 
Sub-título: Moda (IN)sustentável 2
Praça – Mercado Municipal de Braga
14 de julho, 2022

9.45 // Loja do Mercado
Receção 
10.00 // Loja do mercado 

Roda de conversa // O que pode a comunicação de moda (IN)sustentável?

Alice Araújo (Obi Clothing)

Fundou, juntamente com Cristina Covas a Obi Clothing, uma marca de roupa que, 
segundo as criadoras, surgiu da necessidade, enquanto consumidoras, de criar 
vestuário “com bons materiais e acabamentos cuidados, confortável, diferenciador e 
durável no tempo (quality over quantity).”

Cátia Santos (Let’s Swap)

Naturalmente curiosa, de sorriso fácil e cheia de vontade de deixar uma pegada 
positiva no mundo. Cátia Santos é co-fundadora do Let’s Swap, um movimento criado 
em 2018, no Porto, que organiza mercados de trocas de roupa com o objetivo de criar 
uma alternativa à Fast Fashion e promover uma economia circular, sensibilizando a 
comunidade para um consumo mais consciente a nível social e ambiental e mostrando 
que há outras formas de consumir roupa.

Luciana Bulcão (Dona Rufina)

Idealizadora da marca brasileira Dona Rufina, de acessórios de moda, é pesquisadora 
de moda e de território, mestre em Design Estratégico pela Unisinos e MBA em Gestão 
de Negócios de Moda pela universidade madrilena Esden, em Espanha. Nascida no 
pampa gaúcho, a sua curiosidade e inquietude a fizeram ir atrás de um sonho: trabalhar 
com moda e com o que é originalmente gaúcho.
 
José Lima (Ideal & Co)

Abraçou, juntamente com Rute Vieira, em 2012, um negócio de taninos, que vinha já 
desde a família de Rute. Sendo ambos fashion designers, especializaram-se na produção 
local de acessórios de moda, com recurso a taninos vegetais, obtidos a partir de casca 
de árvore.



Marita Moreno (Marita Moreno)

É a pessoa por trás da marca com o mesmo nome. Especializada em acessórios de 
moda, a criadora foi recentemente distinguida com o Sustainable Fashion Innovation 
Awards na categoria sapatos e o prémio de Melhor Marca Sustentável de Acessórios 
de Moda do Norte de Portugal.
 
Cristina Broega (Universidade do Minho)

Docente da Universidade do Minho em Guimarães, leciona no curso de Design e 
Marketing da Moda e no Mestrado em Design e Marketing Têxteis nas disciplinas: 
Design de Vestuário, Design de Acessórios de Moda (Calçado), Preparação de Coleções 
e Conforto e Fisiologia de Vestuário. Diretora do Mestrado de Design de Comunicação 
de Moda.

Albertino Gonçalves (Universidade do Minho)

Doutorado em Sociologia, em 1994, é Professor Associado com Agregação 
na Universidade do Minho. Ensina e investiga em Sociologia da Cultura e da 
Arte. Foi o responsável pela criação na Universidade do Minho do mestrado 
em Sociologia dos Estilos de Vida e do mestrado em Comunicação, Arte e 
Cultura, em articulação com Moisés Martins, do Departamento de Ciências da 
Comunicação. Entre a sua obra constam as publicações  Impactos Económicos e 
Sociais. Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura  (com Rui Vieira de Castro, 
Francisco Carballo-Cruz, João Cerejeira e Luís Amaral, 2013); A Idade de ouro do 
postal ilustrado em Viana do Castelo  (2011) e  Vertigens. Para uma sociologia da 
perversidade (2009). 

Moderação

Helena Pires (CECS/Universidade do Minho) & Francisco Mesquita (CECS/Universidade 

do Minho & Universidade Fernando Pessoa)



12.00-15.00 // Intervalo

15.30 // Corredor das lojas

A Praça a desfilar
Vendedoras(es) e funcionárias(os) da Praça experimentam ser modelos por um dia, desfilando em 
pleno Mercado looks de marcas com práticas de sustentabilidade. Do produto local, para a moda 
artesanal. Um conceito slow, que aponta novos caminhos de produção e consumo.

Vendedoras(es) e funcionárias(os) participantes
Ana Jesus Costa, Clara Vilela, Emília Santos, Jacinta Rei, Lúcia Gonçalves, Paula 
Faria, Paulo Jorge Torres, Rosa Oliveira, Sara Carreira, Secundino Brandão, Sónia 

Esteves, Teresa Cunha, Teresa Pinto, Ana Rei e Sara Carreira.

Conceção e coreografia do desfile
Madeleine Müller (Stylist e Professora no Curso Design de Moda da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Unidade Porto Alegre, Brasil)

Cabeleireiro e maquilhagem

Esprominho

Produção de som
Diogo Gomes (aluno do MCAC/Uminho)

16.00 // Fontenário

Um carrocel de memórias – cerimónia de homenagem a Maria Gabriela Gama

Partilha de testemunhos & Apontamento musical, com Francisco Carneiro e Carolina 
Picas Magalhães, interpretando Reinghold Glier, dueto para violino n.º 9, op. 49. 

Francisco Carneiro

Nasceu em Braga no ano de 2000 e em 2006 ingressou no Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga. Frequentou o Conservatório até ao 12º ano onde finalizou o oitavo 
grau em Violino. Em 2021, licenciou-se na Escola Superior de Música de Lisboa em Violino. 
Está sediado em Roterdão onde frequenta o Mestrado em Composição para Cinema na 
Codarts University.

Carolina Picas Magalhães

Nasceu no Porto no ano de 2001 e em 2007 iniciou os seus estudos de violino no 
Conservatório de Vila do Conde. Em 2012, ingressou no Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga onde terminou o 12° ano e 8°grau. Em 2018 mudou-se para Basileia, 
onde fez o PreCollege e dois anos de licenciatura na Musik Akademie der Stadt Basel. 
Atualmente, estuda em Zurique na ZHdK, onde frequenta o seu 2°ano de licenciatura.

16.30| Loja do Mercado

Verde de Honra



Marcas e projetos participantes
Ablesia 
A Ablesia leva à Praça um conceito minimalista, que se conjuga com mulheres fortes e 
únicas. São peças a pensar no detalhe, assentes num conceito de moda circular, tendo 
a Zero Waste Pattern como objetivo. Quer saber mais? https://ablesia.com/

Kozii 
Conhece o termo Batik? Trata-se de uma técnica de impressão com cera que torna 
cada peça única. A Kozii leva à Praça peças trabalhadas comesta técnica, inspirando-
se nos conceitos de viagem e slow, que orientam a filosofia desta marca, sediada em 
Tavira, no Algarve. Procure saber: https://www.koziishop.com/#



Obi Clothing 

A Obi nasceu, em Braga, da intenção de duas amigas, Alice e Cristina: queriam usar 
roupas com bons acabamentos e confortáveis, não se identificando com o impulso 
consumista de usar e deitar fora. Na Praça, desfilarão peças intemporais, feitas com 
tecidos e manufatura nacionais. Para saber mais: https://www.obiclothing.pt/

Dona Rufina 

Tudo começou com restos de lã que iam para o lixo. Na Dona Rufina, não só se 
reaproveitam estes desperdícios, como se faz de cada peça um registo da cultura 
gaúcha. Do Brasil para a Praça chegam looks que cruzam culturas e técnicas de 
sustentabilidade. Mais informações: https://www.donarufina.com/



Rico Bracco 

Como acontece na Praça, também na Rico Bracco o local sobrepõe-se ao global. Da 
escolha dos produtos (linho), até à confeção, nesta marca do Rio Grande do Sul (Brasil) 
há uma mistura de contemporaneidade e ligação às raízes, onde o corpo é um lugar de 
consciência. Para saber mais: https://www.ricobracco.com.br/

DATERRA Project 

Dos restos de jeans, nasceu em Pernambuco, no Brasil, DATERRA PROJECT. Estas peças, 
feitas por locais a partir de técnicas artesanais, viajam até à Praça, vestindo as(os) 
modelos voluntárias(os) do desfile. Ficou com curiosidade? Vá até à Praça: Lugar 
de Todos os Desfiles, a 14 de julho! Encontra o DATERRA Project aqui: https://www.
daterraproject.com/



Marita Moreno — o quotidiano nos acessórios

Acessórios que registam o quotidiano. A marca Marita Moreno transforma a moda 
numa ética, assente na slow fashion. A lã, o linho, o algodão orgânico, são alguns 
dos materiais a que recorre para fabrico de peças artesanais. Como acontece com 
os produtos que compramos na Praça, cada objeto se torna uma escolha individual. 
Encontra a Marita Moreno aqui: https://maritamoreno.com/#

Ideal & Co 
A Ideal&Co é um negócio de família com início em 1959, com o qual Rute Vieira e 
José Lima, ambos fashion designers, se envolveram, motivados pela paixão pelos 
produtos nacionais. Com uma coleção de acessórios produzidos localmente, a Ideal 
& Co aposta na durabilidade dos objetos e no uso de matérias-primas sustentáveis, 
como taninos vegetais, obtidos a partir de casca de árvore. Encontra esta marca aqui: 
https://idealandco.com/



ELEMENTUM

Criar roupas bonitas não deve fazer-se à custa do nosso futuro. Em 2008, Daniela Pais 
fundou a Elementum com a visão de mudar a forma como fazemos e vestimos roupas.   
Elementum é uma marca de moda sustentável que se baseia em: Zero Waste, usando 
materiais naturais e de baixo impacto. Com designs atemporais e multifuncionais, a 
Elementum oferece uma gama de expressão e identidade que se adapta aos contextos 
em rápida mudança da moda atual. https://elementum.store 

Wetheknot 

Contrariar a sazonalidade e produzir objetos feitos para durar. Este é o lema da 
Wetheknot, uma marca portuguesa que surgiu do encontro de Filipe e Sérgio, um 
designer gráfico e um designer de moda. A Wetheknot marca presença na Praça, a 14 de 
julho. Quer espreitar a sua filosofia? https://www.wetheknot.com/



Rosa Chock Vintage

A marca de roupa vintage, Rosa Chock Vintage, muda-se para a Praça: Lugar de Todos 
os Desfiles, a 14 de julho. Dê um salto ao Mercado de Braga, para conhecer esta marca. 
Visite a Rosa Chock Vintage aqui: https://pt-br.facebook.com/rosachockvintagebraga

Let’s Swap 

O movimento Let’s Swap junta-se à roda de conversa O que pode a comunicação de 
moda (IN)sustentável?, num debate em que se irá discutir a economia circular. No 
lugar das trocas comerciais e simbólicas, vamos ficar a conhecer um pouco melhor 
o movimento Let’s Swap, que começou no Porto em 2018 e que consiste na troca de 
roupa usada. Navegue na marca aqui: https://www.facebook.com/letswap.porto/



Roupa e calçado alunos UMinho 
O vestuário em exposição é composto por peças conceptuais, que pretendem ser 
um manifesto contra o desperdício excessivo têxtil/moda tanto nas embalagens 
têxteis usadas no setor alimentar quanto na fast fashion. Estas peças são de alunos da 
Licenciatura em Design e Marketing de Moda e do Mestrado em Design e Marketing 
do Produto Têxtil Vestuário e Acessórios. O calçado para o desfile é desenhado pelos 
alunos da Licenciatura em Design e Marketing de Moda e foi produzido com o apoio 
da APOLO (marca de calçado).

Durante toda a jornada

Mostra de sustentabilidade:
Exposição de roupas e acessórios



Ficha técnica

Comissão organizadora
Helena Pires 
Zara Pinto-Coelho 
Francisco Mesquita 
Madeleine Müller
Silvana Mota Ribeiro
JOANA CUNHA
CRISTINA BROEGA
Teresa Lima

Coordenação

Helena Pires & Zara Pinto-Coelho

Design dos materiais de divulgação

Francisco Mesquita

Conceção e coreografia do desfile

Madeleine Müller

Produção de som

Diogo Gomes, estudante do Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura (UMinho)
Registo audiovisual

Afonso Carvalho Marques, estudante do Mestrado em Ciências da Comunicação, ramo Audiovisual 
e Multimédia (UMinho)
Cabeleireiro e maquilhagem

 Esprominho

Apoios

 

marcas portuguesas

Marcas brasileiras

entidades organizadoras


