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Cátia Almeida estuda em Castelo
Branco e inspirou-se nos
Descobrimentos para este trabalho.
Daí que tenha criado "peças que
captam a essência do nosso país"

A Um trabalho para uma disciplina
da faculdade, que teve "16 ou 17" de
nota, vai vestir os atletas que vão
representar Portugal nos próximos
Jogos Olímpicos de Pequim, em
2008. O Comité Olímpico de
Portugal (COI) pôs este ano a
concurso o desenho do traje
desportivo oficial da missão
portuguesa e Cátia Almeida,
estudante de Design de Moda de 21
anos sem qualquer experiência
profissional, aceitou o desafio76€ 64,5€/anoAssine já
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apresentado por uma professora
para criar as roupas que vão vestir
Vanessa Fernandes, Nélson Évora
ou Naide Gomes no seu dia-a-dia na
aldeia olímpica.No 98º aniversário
do Comité Olímpico de Portugal,
Cátia Almeida pôde ver, no Mosteiro
dos Jerónimos, atletas como Diana
Gomes e Tiago Venâncio (natação),
Susana Feitor e Francis Obikwelu
(atletismo), Vanessa Fernandes
(triatlo), Gustavo Lima (vela) ou
Telma Monteiro (judo) a desfilar
com as roupas que criou, do
conceito ao produto final. "É uma
experiência óptima, do princípio ao
fim", diz a estudante de Design de
Moda da Escola Superior de Artes
Aplicadas de Castelo Branco. 
"Acompanhar o processo todo, da
parte criativa à fábrica", ainda por
cima no final do 3º ano do curso, foi
uma forma privilegiada de ter
"contacto com a realidade" fora da
universidade, explica Cátia Almeida,
que reside em Sintra. O projecto
levou alguns meses a desenvolver,
depois de a novidade ter chegado
pelas mãos da professora de Design
de Moda, que levou o briefing do
trabalho para as aulas. O trabalho
foi desenvolvido no âmbito da
disciplina e para a aluna foi aliciante
por representar "algo diferente,
focado num cliente real, o que é
mais dinâmico". 
Estética e conforto 76€ 64,5€/anoAssine já
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O COI decidiu colocar a concepção
do traje desportivo oficial da missão
portuguesa a Pequim a concurso
"para estimular a criatividade do
ensino e da indústria da moda",
como explicou ao PÚBLICO João
Querido Manha, comentador
desportivo e assessor para a
comunicação do comité. O vestuário
oficial e social que vai ser usado nas
cerimónias foi entregue a Francisco
Rosas, estilista português radicado
em Itália e que já foi director
criativo da Valentino Uomo e da
Genny (grupo Prada). 
As roupas que os atletas da
delegação portuguesa vão usar em
Pequim "no dia-a-dia na aldeia
olímpica, nas apresentações" não
requereram a Cátia Almeida muita
pesquisa em termos atléticos e de
uso desportivo, e sim mais trabalho
em termos da adaptação ao clima e
do uso frequente. "Tive que pensar
no factor conforto e não só no
estético", recorda, e "foi um desafio
porque nunca tinha feito um
trabalho de equipamento
desportivo." E "não pratico
desportos olímpicos", ri-se. "Só vou
mesmo ao ginásio." 
Apesar de saber que é um cliché ir
procurar inspiração de design nos
Descobrimentos, Cátia Almeida
concluiu que era a forma mais
directa de criar algo que fosse
rapidamente identificado como76€ 64,5€/anoAssine já
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"português". Esse foi o seu ponto de
partida, além dos princípios de
harmonia, equilíbrio e espírito
desportivo que comandam as
Olimpíadas e os Jogos Olímpicos. O
produto final, nas suas palavras, são
"peças que captam a essência do
nosso país", com elementos como "o
escudo, as cores e os cortes dos
equipamentos, inspirados na
arquitectura dos monumentos
manuelinos e nas linhas das velas
das caravelas".  
Entregue o trabalho na escola e feita
a candidatura ao prémio do COI,
promovido em conjunto com a
Secretaria de Estado da Juventude e
do Desporto, com o Centro
Tecnológico das Indústrias Têxtil e
do Vestuário de Portugal e com a
marca de roupa desportiva Onda, a
notícia chegou no final de Junho,
com Cátia Almeida numa bomba de
gasolina. Soube ao telemóvel que
tinha vencido o concurso e que iriam
ser as suas propostas para quatro T-
shirts, quatro pólos, dois fatos de
treino, dois impermeáveis, quatro
calções e um boné a vestir os atletas
portugueses.  
A estudante, agora no 4º ano do seu
curso, decidiu-se pela moda aos "13,
14 anos". Hoje assume gostar de
"fazer peças convencionais, mais do
ramo empresarial" do que almejar a
trabalhar num atelier como criadora
em nome próprio. Está optimista em76€ 64,5€/anoAssine já


