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'Moda (In)sustentável' foi a iniciativa que
transformou ontem o Mercado Municipal de Braga
numa passerelle de moda sustentável. O evento da
responsabilidade da UMinho veio sensibilizar para
a sustentabilidade na indústria do vestuário.

O Mercado Municipal de Braga foi ontem o palco
improvável de um desfile de moda sustentável. Mais de

uma dezena de vendedores do Mercado trocaram as bancas
de frutas e legumes e transformaram-se nos modelos que
desfilaram com roupas e acessórios sustentáveis.
A sessão surgiu no âmbito da iniciativa ‘Moda
(IN)sustentável’, a qual foi organizada pela plataforma
Passeio, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) da Universidade do Minho (UMinho), em parceria
com o Departamento de Engenharia Têxtil da UMinho e
com o município de Braga. Ao evento associaram-se ainda
diferentes marcas portuguesas e brasileiras voltadas para
artigos de moda sustentável.
O objectivo passou por “sensibilizar para a sustentabilidade no
mundo da moda, incentivar novos estilos de vida, renovar os
usos do mercado e afirmar pequenos produtores locais”. Notese que a indústria da moda é uma das que mais contribui para a
crise climática, já que uma sociedade consumista gera um
desperdício excessivo.
Esta foi a segunda edição do desfile que veio envolver a
comunidade da praça numa iniciativa bem diferente. “Parece ser
um contexto que nada tem a ver, mas na verdade estamos a falar
de sustentabilidade”, referiu a professora Zara Pinto-Coelho da
UMinho, lembrando que esta é uma iniciativa que visa a
promoção do equilíbrio, da sustentabilidade ao nível das
práticas de consumo, sejam elas alimentares ou ao nível do
vestuário.
Sendo o Mercado Municipal um espaço por onde passam
diariamente muitas pessoas, esta foi também uma forma de
chegar a público mais vasto e também a “um público diferente
do habitual. Quando falamos de moda normalmente não
associamos aos mercados, mas esta é também uma forma de
dizermos que a moda é para toda a gente”, considerou Zara
Pinto-Coelho.
Os preparativos para a realização deste evento tiveram início
em Dezembro. “Inicialmente foi difícil conseguir a adesão dos

vendedores, foram meses de muito trabalho, mas valeu a pena.
As pessoas estão muito felizes, estavam a dizer que nunca se
viram tão bonitas, nem no dia do casamento, só isto já faz com
que valha a pena”, revelou.
No âmbito da iniciativa ‘Moda (IN)sustentável’ decorreu ainda
uma roda de conversa entre investigadores e os representantes
das marcas associadas sobre o papel da comunicação na moda
sustentável, uma exposição de roupas/adereços sustentáveis que
esteve patente na entrada do Mercado Municipal, e um tributo
com testemunhos e música à saudosa docente Gabriela Gama.
Relativamente a esta homenagem, Zara Pinto-Coelho salientou
que esta foi uma forma de lembrar e “celebrar alguém a quem
acreditamos que a natureza e o espírito desta iniciativa ia
agradar muito”.
Em representação do município de Braga esteve a vereadora
Olga Pereira, a qual saudou a iniciativa que “envolveu os
comerciantes, que os cativou e motivou, e que transfere também
essa energia positiva para o exterior do Mercado. É também
isso que pretendemos, que estas iniciativas ajudem a catapultar
a vinda de novos públicos”.
Para a vereadora esta é uma das múltiplas iniciativas “fora da
caixa que Mercado Municipal acolhe”, e que desta feita traz
uma temática actual e que merece todo o protagonismo. “As
pessoas têm de perceber que vivemos uma época excepcional,
como é visível pelas temperaturas extremas que se fazem sentir
um pouco por todo mundo. É fundamental sensibilizar as
pessoas para que se tornem mais amigas do ambiente. Portanto,
não podíamos deixar de nos associar a uma iniciativa que visa a
promoção da sustentabilidade”, garantiu Olga Pereira.
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Braga. Marcas portuguesas e brasileiras desfilam na Praça
Plataforma Passeio leva moda e sustentabilidade ao Mercado Municipal, esta quinta-feira.

Zara Pinto-Coelho, da plataforma Passeio, na antevisão do evento ‘A
Praça: lugar de todos os desfiles’.

00:00 / 00:00
O Mercado Municipal de Braga acolhe, esta quinta-feira, a segunda edição da
Moda (In)Sustentável, no evento ‘A Praça: lugar de todos os desfiles’. Moda,
sustentabilidade e comunicação são as bandeiras da iniciativa, organizada pela
Passeio – Plataforma de Arte e Cultura Urbana do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade, no âmbito do projeto COMPRAÇA.

O programa, que arranca às 10h, conta com uma roda de conversa, uma
exposição de roupa e um desfile com 11 marcas portuguesas e brasileiras.
O desfile é protagonizado pelos vendedores e funcionários do mercado
bracarense, desfiados a ser modelos por um dia e a exibir, ao longo da tarde,
os looks propostos pelas empresas convidadas.
A roda de conversa é composta por representantes de cinco marcas, de
Portugal e do Brasil, e por dois docentes da Universidade do Minho, das áreas
do Design e Marketing de Moda e da Sociologia da Arte e Cultura.
“Discutir os desafios da moda sustentável” e “envolver a comunidade
profissional” são alguns dos objetivos apontados pela coordenadora do evento,
Zara Pinto-Coelho, que afirma que “a comunicação deste tipo de moda levanta
muitos desafios”.
A coordenadora da iniciativa garante que “moda sustentável é uma questão
que ainda está por resolver, apesar de haver compromissos por parte da

indústria, da sociedade civil e dos próprios consumidores”, no sentido de
promover práticas de produção e aquisição mais sustentáveis.

*Por Hugo Costa
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Dezena e meia de vendedoras e funcionários do Mercado Municipal de
Braga vão trocar esta quinta-feira as bancas de fruta, legumes, peixe ou
flores para, ali mesmo, desfilarem com roupas e acessórios sustentáveis
de uma dúzia de marcas de Portugal e do Brasil. A sessão ocorre às 15:30
e é organizada pela plataforma Passeio, do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, à qual se associam
o Departamento de Engenharia Têxtil da UMinho e o Município de Braga.
Por estes dias ultimam-se as provas de roupa, os cabelos e a maquilhagem
dos modelos, os quais estão curiosos e motivados para se estrearem
na passerelle. O calçado a usar é criado por alunos de Design e Marketing
de Moda da UMinho. Já a conceção e coreografia geral cabe à estilista

Madeleine Muller, que traz histórias do seu Brasil sobre a “alta costura da
sustentabilidade”, que é diferenciadora, confortável, duradoura e com
materiais e acabamentos cuidados. A reutilização de jeans, a aplicação de
vegetais e o design inovador são alguns dos segredos a descobrir no
desfile.
A iniciativa designa-se “Moda (IN)sustentável” e inclui, ainda, uma roda
de conversa (10:00), um tributo com testemunhos e música à saudosa
docente Gabriela Gama (16:00), um verde de honra (16:45) e uma
exposição de roupas/adereços sustentáveis (todo o dia). Tal como na
edição inicial em 2020, em Guimarães, foca-se o lugar de excelência das
trocas comunicacionais da cidade, onde produtos (cheiros, cores,
texturas) e pessoas (gestos, pregões, dizeres) desfilam diariamente.
O evento visa sensibilizar para a moda sustentável, divulgar marcas e
práticas na área, desconstruir narrativas na moda, incentivar novos estilos
de vida, renovar os usos do mercado e afirmar pequenos produtores
locais. A roda de conversa vai contar com a ativista Cátia Santos (Let’s
Swap), os criadores Alice Araújo (Obi Clothing), Luciana Blucão (Dona
Rufina), José Lima (Ideal & Co) e Marita Moreno (Marita Moreno) e os
professores Cristina Broega e Albertino Gonçalves (ambos da UMinho). A
exposição apresenta coordenados das marcas Ablesia, Kozii, Rico Bracco,
Daterra Project, Elementum, Wetheknot e Rosa Chock, entre outras, além
de peças de alunos da UMinho.
A indústria da moda é uma das que mais contribui para a crise climática
e ecológica atual, estando em causa os objetivos de reduzir as emissões
em 50% em 2030. Em paralelo, a sociedade tem um apetite insaciável
pelas
novidades,
gerando
desperdício
excessivo.
Aplicar
as
recomendações da Carta da Indústria de Moda para a Ação Climática é
outro desafio. Os movimentos de slow life e slow food têm-se afirmado,
procurando resgatar valores e uma vida comum equilibrada com a
natureza, as condições de trabalho, as práticas de consumo e as diferentes
culturas.
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Dezena e meia de vendedoras e funcionários do Mercado Municipal de Braga vão trocar esta
quinta-feira as bancas de fruta, legumes, peixe ou flores para, ali mesmo, desfilarem com
roupas e acessórios sustentáveis de uma dúzia de marcas de Portugal e do Brasil. A sessão
ocorre às 15:30 e é organizada pela plataforma Passeio, do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, à qual se associam o Departamento de
Engenharia Têxtil da UMinho e o Município de Braga.

Por estes dias ultimam-se as provas de roupa, os cabelos e a maquilhagem dos modelos, os
quais estão curiosos e motivados para se estrearem na passerelle. O calçado a usar é criado
por alunos de Design e Marketing de Moda da UMinho. Já a conceção e coreografia geral
cabe à estilista Madeleine Muller, que traz histórias do seu Brasil sobre a “alta costura da
sustentabilidade”, que é diferenciadora, confortável, duradoura e com materiais e
acabamentos cuidados. A reutilização de jeans, a aplicação de vegetais e o design inovador
são alguns dos segredos a descobrir no desfile.
A iniciativa designa-se “Moda (IN)sustentável” e inclui, ainda, uma roda de conversa (10:00),
um tributo com testemunhos e música à saudosa docente Gabriela Gama (16:00), um verde
de honra (16:45) e uma exposição de roupas/adereços sustentáveis (todo o dia). Tal como na
edição inicial em 2020, em Guimarães, foca-se o lugar de excelência das trocas
comunicacionais da cidade, onde produtos (cheiros, cores, texturas) e pessoas (gestos,
pregões, dizeres) desfilam diariamente.
O evento visa sensibilizar para a moda sustentável, divulgar marcas e práticas na área,
desconstruir narrativas na moda, incentivar novos estilos de vida, renovar os usos do mercado
e afirmar pequenos produtores locais. A roda de conversa vai contar com a ativista Cátia
Santos (Let’s Swap), os criadores Alice Araújo (Obi Clothing), Luciana Blucão (Dona
Rufina), José Lima (Ideal & Co) e Marita Moreno (Marita Moreno) e os professores Cristina
Broega e Albertino Gonçalves (ambos da UMinho). A exposição apresenta coordenados das
marcas Ablesia, Kozii, Rico Bracco, Daterra Project, Elementum, Wetheknot e Rosa Chock,
entre outras, além de peças de alunos da UMinho.
A indústria da moda é uma das que mais contribui para a crise climática e ecológica atual,
estando em causa os objetivos de reduzir as emissões em 50% em 2030. Em paralelo, a
sociedade tem um apetite insaciável pelas novidades, gerando desperdício excessivo. Aplicar
as recomendações da Carta da Indústria de Moda para a Ação Climática é outro desafio. Os
movimentos de slow life e slow food têm-se afirmado, procurando resgatar valores e uma vida
comum equilibrada com a natureza, as condições de trabalho, as práticas de consumo e as
diferentes culturas.
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Moda sustentável

Em Braga, as vendedoras do mercado
desfilaram em nome da moda sustentável
A segunda edição da Moda (IN)sustentável quer provar que o estilo não tem de estar
associado à fast fashion. Peças reutilizadas e coloridas foram algumas das criações
exibidas pelas vendedoras do Mercado de Braga que se tornaram modelos por um dia.
Ana Isabel Ribeiro
14 de Julho de 2022, 20:06
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São presença diária nas bancadas de fruta, legumes, peixe ou flores do Mercado de
Braga, mas, esta quinta-feira, trocaram a profissão de vendedoras pela de modelos e
desfilaram na passerelle com peças de vestuário e acessórios sustentáveis e diferentes.

Na segunda edição da iniciativa Moda (IN)sustentável foram elas as protagonistas: 12
vendedoras do mercado que, por volta das 15h30, já mostravam a qualidade das peças
fabricadas em Portugal e no estrangeiro e algumas criações locais como é o caso dos
sapatos desenhados pelos estudantes da Licenciatura de Design e Marketing de Moda da
Universidade do Minho (UM).
Ainda assim, a grande novidade foi o design inovador das roupas coloridas com um
estilo boho que incluiu a reutilização de várias peças como as versáteis calças de ganga,
os vestidos, blusas, chapéus, malas e colares, naquela que foi uma colecção dedicada ao
Verão. Acima de tudo, trata-se de desconstruir narrativas na moda e apostar sempre na
versatilidade das peças.

Foto
Passeio/Cecs

Algumas são da autoria da designer brasileira Madeleine Müller que procura destacar “a
alta-costura da sustentabilidade”, que une o carácter diferenciador à durabilidade, sem
esquecer o conforto, explica no comunicado enviado ao PÚBLICO. Mas as marcas não
ficaram por aqui, não fosse um dos objectivos deste projecto dar a conhecer novos
nomes da indústria como a setubalense Ablesia, a algarvia Kozii ou a Elementum
Wetheknot.
Além do desfile e da exposição das roupas, o evento reuniu criadores, activistas e
professores para uma tertúlia sobre a indústria da moda, uma das que mais influencia a
crise climática e ecológica. Será que é possível comunicar eficazmente uma ideia de
sustentabilidade, numa indústria de fast fashion?

A resposta é sim e já está em curso: um dos objectivos para minimizar o problema passa
pela redução das emissões de gases com efeito de estufa em 50% até 2030. Ao mesmo
tempo, criam-se peças assentes na ideologia slow fashion — alternativa sustentável à

moda globalizada e ao consumo excessivo —, sem que para isso seja necessário
diminuir o “apetite insaciável” dos consumidores pelas novidades.
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Dezena e meia de vendedora(e)s e funcionários do Mercado Municipal de
Braga vão trocar, esta quinta-feira, as bancas de fruta, legumes, peixe ou flores
para, ali mesmo, desfilarem com roupas e acessórios sustentáveis de uma
dúzia de marcas de Portugal e do Brasil. A sessão ocorre às 15h30 e é
organizada pela plataforma Passeio, do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho (UMinho), à qual se associam o
Departamento de Engenharia Têxtil da UMinho e o Município de Braga.

Por estes dias, ultimam-se as provas de roupa, os cabelos e a maquilhagem
dos modelos, os quais estão curiosos e motivados para se estrearem
na passerelle. O calçado a usar é criado por alunos
de Design e Marketing de Moda da UMinho. Já a conceção e coreografia
geral cabe à estilista Madeleine Muller, que traz histórias do seu Brasil sobre a
“alta costura da sustentabilidade”, que é diferenciadora, confortável, duradoura
e com materiais e acabamentos cuidados. A reutilização de jeans, a aplicação
de vegetais e o design inovador são alguns dos segredos a descobrir no
desfile.

Acessórios que irão ser usados (Foto: UMinho)

A iniciativa designa-se “Moda (IN)sustentável” e inclui, ainda, uma roda de
conversa (10h00), um tributo com testemunhos e música à saudosa docente
Gabriela Gama (16h00), um verde de honra (16h45) e uma exposição de
roupas/adereços sustentáveis (todo o dia). Tal como na edição inicial em 2020,
em Guimarães, foca-se o lugar de excelência das trocas comunicacionais da
cidade, onde produtos (cheiros, cores, texturas) e pessoas (gestos, pregões,
dizeres) desfilam diariamente.
O evento visa sensibilizar para a moda sustentável, divulgar marcas e práticas
na área, desconstruir narrativas na moda, incentivar novos estilos de vida,
renovar os usos do mercado e afirmar pequenos produtores locais. A roda de
conversa vai contar com a ativista Cátia Santos (Let’s Swap), os criadores

Alice Araújo (Obi Clothing), Luciana Blucão (Dona Rufina), José Lima (Ideal &
Co) e Marita Moreno (Marita Moreno) e os professores Cristina Broega e
Albertino Gonçalves (ambos da UMinho). A exposição apresenta coordenados
das marcas ABLESIA, KOZII, RICO BRACCO, DATERRA PROJECT,
ELEMENTUM, WETHEKNOT e ROSA CHOCK, entre outras, além de peças de
alunos da UMinho.

A indústria da moda é uma das que mais contribui para a crise climática e
ecológica atual, estando em causa os objetivos de reduzir as emissões em
50% em 2030. Em paralelo, a sociedade tem um apetite insaciável pelas
novidades, gerando desperdício excessivo. Aplicar as recomendações da Carta
da Indústria de Moda para a Ação Climática é outro desafio. Os movimentos
de slow life e slow food têm-se afirmado, procurando resgatar valores e uma
vida comum equilibrada com a natureza, as condições de trabalho, as práticas
de consumo e as diferentes culturas.Fotos: UMinho.
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Dezena e meia de vendedora(e)s e funcionários do Mercado Municipal de
Braga vão trocar esta quinta-feira as bancas de fruta, legumes, peixe ou flores
para, ali mesmo, desfilarem com roupas e acessórios sustentáveis de uma
dúzia de marcas de Portugal e do Brasil. A sessão ocorre às 15h30 e é
organizada pela plataforma Passeio, do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade do Minho, à qual se associam o Departamento de
Engenharia Têxtil da UMinho e o Município de Braga.

Por estes dias ultimam-se as provas de roupa, os cabelos e a maquilhagem
dos modelos, os quais estão curiosos e motivados para se estrearem na
passerelle. O calçado a usar é criado por alunos de Design e Marketing de
Moda da UMinho. Já a conceção e coreografia geral cabe à estilista Madeleine
Muller, que traz histórias do seu Brasil sobre a “alta costura da
sustentabilidade”, que é diferenciadora, confortável, duradoura e com materiais
e acabamentos cuidados. A reutilização de jeans, a aplicação de vegetais e o
design inovador são alguns dos segredos a descobrir no desfile.

A iniciativa designa-se “Moda (IN)sustentável” e inclui, ainda, uma roda de
conversa (10h00), um tributo com testemunhos e música à saudosa docente
Gabriela Gama (16h00), um verde de honra (16h45) e uma exposição de
roupas/adereços sustentáveis (todo o dia). Tal como na edição inicial em 2020,
em Guimarães, foca-se o lugar de excelência das trocas comunicacionais da
cidade, onde produtos (cheiros, cores, texturas) e pessoas (gestos, pregões,
dizeres) desfilam diariamente.
O evento visa sensibilizar para a moda sustentável, divulgar marcas e práticas
na área, desconstruir narrativas na moda, incentivar novos estilos de vida,
renovar os usos do mercado e afirmar pequenos produtores locais. A roda de
conversa vai contar com a ativista Cátia Santos (Let’s Swap), os criadores Alice
Araújo (Obi Clothing), Luciana Blucão (Dona Rufina), José Lima (Ideal & Co) e
Marita Moreno (Marita Moreno) e os professores Cristina Broega e Albertino
Gonçalves (ambos da UMinho). A exposição apresenta coordenados das
marcas Ablesia, Kozii, Rico Bracco, Daterra Project, Elementum, Wetheknot e
Rosa Chock, entre outras, além de peças de alunos da UMinho.

A indústria da moda é uma das que mais contribui para a crise climática e
ecológica atual, estando em causa os objetivos de reduzir as emissões em
50% em 2030. Em paralelo, a sociedade tem um apetite insaciável pelas
novidades, gerando desperdício excessivo. Aplicar as recomendações da Carta
da Indústria de Moda para a Ação Climática é outro desafio. Os movimentos de
slow life e slow food têm-se afirmado, procurando resgatar valores e uma vida
comum equilibrada com a natureza, as condições de trabalho, as práticas de
consumo e as diferentes culturas.
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Moda
Ana Rodrigues

MODA (IN)SUSTENTÁVEL
DESFILA NO MERCADO DE
BRAGA
Desfiles de moda, debates e uma exposição de vestuário
concebido por alunos da Universidade do Minho são o prato forte
do evento “A Praça: Lugar de Todos os Desfiles”. É no Mercado
Municipal de Braga, na quinta-feira, dia 14 de Julho, ao longo do
dia e aberto a todos.
É a segunda edição e o evento Moda (IN)sustentável tem a
colaboração dos alunos dos mestrados em Design de
Comunicação de Moda e em Comunicação, Arte e Cultura, da
Universidade do Minho. À semelhança da primeira edição (foto),
que teve lugar em Guimarães, em 2019, todo o programa tem
subjacente a temática da sustentabilidade.
Com a exposição de peças conceptuais de vestuário e calçado
de alunos da UM da Licenciatura em Design e Marketing de
Moda e do Mestrado em Design e Marketing do Produto Têxtil
Vestuário e Acessórios da Universidade do Minho, logo pela
manhã (10h) terá lugar uma “roda de Conversa” com o tema “O
que pode a comunicação de moda (in) sustentável?”, em que
participam designers, criativos e docentes.

Da parte de tarde, a partir das 15h30, é a vez de se ver “A praça
a desfilar”, com vendedores e funcionário do Mercado a
experimentarem serem modelos com looks de marcas
sustentáveis como Ablesia, Kozii, Obi Clothing, Dona Rufina, Rico
Bracco, Daterra Project, Marita Moreno, Ideal & Co, Elementum,
Wetheknot, Risa Chock Vintage e Let’s Swap.
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.

https://jornal-t.pt/noticia/mercado-de-braga-vira-palco-de-moda/
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MERCADO DE BRAGA VIRA
PALCO DE MODA
Hoje é o dia em que os vendedores viram modelos, os peixes,
frutas e legumes têm concorrência da moda e do estilo. A rotina
mudou já nos últimos dias com as provas e testes para o desfile
que tem lugar esta tarde, onde os modelos são aqueles que no

dia-a-dia fazem funcionar o Mercado. É o Moda (IN)sustentável,
uma iniciativa que une a plataforma Passeio, do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade e o Departamento de
Engenharia Têxtil, da Universidade do Minho, e o Município de
Braga.
O evento visa sensibilizar para a moda sustentável, divulgar
marcas e práticas na área, desconstruir narrativas na moda,
incentivar novos estilos de vida, renovar os usos do mercado e
afirmar pequenos produtores locais. O mote é a criação e
produção de moda sustentável, um tema que durante a manhã
juntou criativos especialistas e académicos numa roda de
conversa. Da parte da tarde, os vendedores assumem todo o
protagonismo. São eles os modelos que vão desfilar criações dos
alunos de Design de Comunicação de Moda da UMinho, assim
como de várias marcas sustentáveis já estabelecidas.
Há também uma exposição de moda sustentável, que apresenta
coordenados das marcas Ablesia, Kozii, Rico Bracco, Daterra
Project, Elementum, Wetheknot e Rosa Chock, entre outras, além
de peças de alunos da UMinho.

HTTPS://PT.FASHIONNETWORK.COM/NEWS/SEGUNDA-EDICAO-DO-MODASUSTENTAVEL-COM-MARCAS-PORTUGUESAS-E-BRASILEIRAS-EMBRAGA,1422888.HTML
POR
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Segunda edição do
Moda (IN)Sustentável
com marcas
portuguesas e
brasileiras em Braga
Na quinta-feira (14 de julho), a partir das 10 horas, no
Mercado Municipal de Braga – localizado na praça do
Comércio – vai decorrer a segunda edição do evento Moda
(IN)Sustentável. Uma iniciativa da Passeio - Plataforma de
Arte e Cultura Urbana (Universidade do Minho), em
colaboração com os cursos de mestrado em Design de
Comunicação de Moda e em Comunicação, Arte e
Cultura. O evento contará com um mercado de marcas
sustentáveis, Talk e desfile de moda com modelos
voluntários.

A Kozii levará à Praça peças trabalhadas em Batik, que se inspira nos
conceitos de viagem e slow, que orientam a filosofia da marca sediada
em Tavira - Instagram: @passeio.cecs
"A 14 de julho, vendedores e funcionários da Praça, em
Braga, vão desfilar marcas portuguesas e brasileiras, que
fazem da sustentabilidade um statement. Vai haver roda de
conversa e uma exposição de moda", diz a Passeio na sua
conta de Instagram, onde anuncia o desfile e a participação
em Talk de marcas como a Ablesia, DaTerra Project, Dona

Rufina, Elementum, Kozii, Marita Moreno, Obi Clothing,
Rico Bracco e Rosa Chock Vintage.
A minimalista Ablesia de Setúbal vai levar ao evento roupa
feita à mão, marcando também presença na Marita
Moreno Concept Store aberta há um ano no WOW - World
of Wine em Vila Nova de Gaia, assim como a Elementum
das Caldas da Rainha, que apresentará no Moda
(IN)Sustentável uma produção assente no Zero Waste.

Já a algarvia Kozii de Tavira apresentará peças de viagem e
moda em Batik; a bracarense Obi desfilará peças
intemporais, feitas com tecidos e manufatura da região; e a
também bracarense Rosa Chock Vintage é "uma das mais
conceituadas e antigas lojas portuguesas", que trabalha
o vintage em colaboração com pessoas livres de
preconceitos, "que se sintam parte da família", diz esta
última na conta de Facebook.

A marca brasileira Dona Rufina, sedeada em Bagé no Rio Grande do
Sul, inspira-se nas planícies e campos dos pampas na América do Sul Instagram: @passeio.cecs
As marcas brasileiras Dona Rufina e Rico Bracco são do
Rio Grande do Sul e a DaTerra Project de Pernambuco. A
primeira está ligada à cultura gaúcha; a segunda, a
produtos como o linho enraizados na terra; e a última, a
restos de jeans reinventados a partir de técnicas artesanais
locais.

"À semelhança da primeira edição, o objetivo do evento é
trazer o tema da sustentabilidade à comunicação e ao
design de moda, no lugar de excelência dos intercâmbios
de comunicação na cidade, onde produtos e pessoas
caminham diariamente", anuncia a Marita Moreno em
comunicado, cuja fundadora Marita Setas Ferro estará
presente no evento para uma conversa sobre "O que a
comunicação de moda (IN)sustentável pode fazer?",
explica.
"Este evento pretende destacar os princípios da Moda
Sustentável (produção e consumo consciente), em
articulação com a filosofia comercial da Praça: pequenos
produtores, produtos selecionados", acrescenta a Marita
Moreno.

A marca portuguesa Marita Moreno, sedeada em Lourosa, conta com
uma concept store no WOW - World of Wine em Gaia - Marita Moreno
Ainda segundo a marca portuguesa de calçado e acessórios,
criada com uma perspetiva étnica e única, com sede em
Lourosa: "Os emergentes movimentos Slow Life e Slow
Food merecem cada vez mais a atenção de todos, dada a
sua importância numa sociedade que procura resgatar
valores, visando uma vida mais equilibrada, harmoniosa e
justa em comum na sua relação com a natureza, as

condições de trabalho, as práticas de consumo e as
diferentes culturas", conclui.

https://artshums.com/14-de-julho-10h00-mercado-municipal-de-braga-a-praca-lugarde-todos-os-d/
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Publicado em: 14 de julho | 10h00 | Mercado Municipal de Braga
“A Praça: lugar de todos os d…
14 de julho | 10h00 | Mercado Municipal de Braga
“A Praça: lugar de todos os desfiles”: No âmbito do projeto COMPRAÇA, da Passeio, discute-se
moda e sustentabilidade, numa iniciativa que conta com a participação da(o)s vendedora(e)s e
funcionária(o)s do mercado, que irão desfilar na Praça.
Mais info. 👉 https://www.cecs.uminho.pt/compraca-vendedores-desfilam-no-mercado-de-braga/
#CECS #CECSinvestigacao #produzirconhecimento #construircomunidade #Passeio

https://www.e-cultura.pt/evento/26799
MODA

A Praça: lugar de todos
os Desfiles - Moda
(IN)sustentável 1
A 14 de julho, o Mercado Municipal de Braga transforma-se
numa passerelle, no evento A Praça: Lugar de Todos os
Desfiles. Ao abrigo do projeto COMPRAÇA, da Passeio –
Plataforma de Arte e Cultura Urbana do CECS/UMinho,
discute-se moda e sustentabilidade, numa iniciativa que conta
com a participação dos vendedora(e)s e funcionária(o)s do
mercado, que irão desfilar na Praça.

14 JUL | 10H00
Braga - Mercado Municipal
Braga

A segunda edição do Moda (IN)sustentável pretende levar os conceitos de slow e local
para o centro da discussão, associando o lugar das trocas comunicacionais por excelência
da cidade, com a comunicação de moda. O evento conta com uma roda de conversa,
exposição de roupa e um desfile, com marcas portuguesas e brasileiras com práticas de
sustentabilidade. Sendo uma organização da Passeio, a iniciativa tem a colaboração do
Departamento de Engenharia Têxtil, da UMinho, e o apoio da Câmara de Braga.

Para mais esclarecimentos, contactar as coordenadoras da Passeio:

Helena Pires (hpires@ics.uminho.pt, 919 293 586) e Zara Pinto-Coelho
(zara@ics.uminho.pt ,967 279 379).

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– O que pode a comunicação de moda (IN)sustentável? Roda de
conversa com:
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) — pegou, juntamente com Rute Vieira, em 2012, num 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.

Sérgio Gameiro (Wetheknot) — é um fashion designer, licenciado em Design e Marketing
de Moda, pela Universidade do Minho. Sérgio e Filipe (designer gráfico) são os criadores
da Wetheknot. A inspiração para a criação partiu da vontade de criar um produto que eles
próprios gostassem de usar, fazendo-o da forma mais sustentável possível.

Cristina Broega (Universidade do Minho) — Docente da Universidade do Minho em
Guimarães Portugal, 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
Vendedores e funcionários 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.

Vendedores e funcionários 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.

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

Durante toda a jornada: Mostra de sustentabilidade
Exposição de roupas e acessórios das marcas participantes.

https://bellamais.correiodopovo.com.br/modabeleza/moda/marcas-ga%C3%BAchasdesfilam-no-mercado-municipal-de-braga-em-portugal-1.850040

Foto: Raul Krebs / Divulgação

Marcas gaúchas desfilam no Mercado
Municipal de Braga, em Portugal
A colunista do Bella Mais e produtora de moda, Madeleine Muller, assina a direção
artística
PUBLICIDADE

No próximo dia 14 de julho, o Mercado Municipal de Braga irá se transformar
numa passerelle, no evento A Praça: Lugar de Todos os Desfiles. No projeto
COMPRAÇA, da Passeio – Plataforma de Arte e Cultura Urbana do
CECS/UMinho, discute-se moda e sustentabilidade, numa iniciativa que conta
com a participação dos vendedores e funcionários do mercado, que irão
desfilar na Praça. A segunda edição do Moda (IN)sustentável pretende levar os
conceitos de slow e local para o centro da discussão, associando o lugar das
trocas comunicacionais por excelência da cidade, com a comunicação de
moda.
A colunista de Moda do Bella Mais, Madeleine Muller, que fez parte da
organização da primeira edição, antes da pandemia, explica que 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 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. “Ao falar de moda, comunicação e trocas (comerciais e
simbólicas), também não se pode ignorar que o que vestimos e o que
comemos veicula uma posição, remete para um estilo de vida e revela o que
somos ou queremos ser”, destaca.

O evento
O evento conta com uma roda de conversa, exposição de roupa e um desfile,
com marcas portuguesas e brasileiras trazendo práticas de sustentabilidade.
As marcas gaúchas slowfashion Dona Rufina e Rico Bracco estarão presentes
na mostra portuguesa, além do projeto pernambucano Da Terra Project, que
ressignifica os excessos da indústria do jeans, transformando os resíduos em
novos tecidos.
Promovido pela plataforma Passeio, da qual Madeleine faz parte como
colaboradora, e a iniciativa tem apoio institucional do Departamento de
Engenharia Têxtil, da UMinho e da Câmara de Braga. Em anexo, seguem
cartaz e dossier do evento.
Abaixo, a equipe que fotografou a artista Valéria Barcellos, que posou para a
marca Da Terra Project, especialmente para o evento de Portugal.

Foto: Raul Krebs
Beleza: Antonio de Lucia
Styling e Produção de Moda: Madeleine Muller
Figurino: Da Terra Project.

