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"Traje olímpico inspirado na identidade
nacional"

C átia Almeida, ESTUDANTE DE DESIGN DE MODA E TÊXTIL

Surpreendeu-a a vitória no concurso promovido pelo Comité
Olímpico de Portugal para o desenho do traje desportivo da
selecção nacional para os Jogos de Pequim 2008?

Completamente. Até já me tinha esquecido que tinha concorrido
(sorrisos). Não participei neste concurso a pensar na vitória... até
porque nunca tinha realizado um trabalho destes. Sou uma jovem
estudante [21 anos] que frequenta o terceiro ano do Curso de
Design de Moda e Têxtil do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Foi um concurso demasiado grande, a nível nacional, com 16
concorrentes. Depois fiquei cheia de medo.

Como é que surgiu a ideia de concorrer?

A minha professora da cadeira de Ergonomia lançou o repto e
então decidimos realizar este trabalho integrado na avaliação.

O desfile da colecção feito pelos atletas olímpicos nos Jerónimos,
durante a festa do 98.º aniversário do COP, superou as
expectativas?

Superou. Os atletas foram fantásticos. Estiveram muito bem no
desfile.

As ideias para estes modelos, as cores, os símbolos... Inspirou-se
em algum tema nacional?

Fizemos uma pesquisa de inúmeros equipamentos de modalidades
muito diversas, desde o futebol ao atletismo. Procuramos conhecer
a realidade dos Jogos Olímpicos nas suas diversas vertentes.
Recolhemos ideias associadas a esse grande evento, como o
amadorismo, eclectismo, a universalidade. A isso juntámos
elementos de identidade nacional. Procurámos saber como somos
conhecidos no estrangeiro. Inevitavelmente caímos nos
Descobrimentos e em alguns dos seus símbolos. A ideia era que a
nossa equipa olímpica pudesse ser identificada em qualquer parte
do mundo.

Falou com os atletas sobre os modelos que desenhou?

CIPRIANO LUCAS
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Não tive oportunidade. Curiosamente foi a antiga campeã olímpica
da maratona Rosa Mota com quem falei mais. Deu-me algumas
ideias. Falou-nos da sua experiência.

Pratica desporto?

Não. Pratiquei ballet em miúda. Hoje apenas frequento o ginásio.

De que forma este prémio pode afectar de forma positiva a sua
carreira?

É um elemento motivador. Não sei se vai abrir pontes para outros
projectos, para outros trabalhos. Mas foi bom saber que o nosso
trabalho é reconhecido.

Depois do curso, o que pensa fazer?

PUBLICIDADE CONTINUE A LEITURA A SEGUIR

·

PUBLICIDADE CONTINUE A LEITURA A SEGUIR

·
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MAIS NOTÍCIAS

OUTROS CONTEÚDOS GMG

Apesar das dificuldades, penso que é uma área que vai crescer em
Portugal. Estou optimista. Penso que desde que existam ideias e
vontade de as concretizar.

No seu caso...

Penso que pode passar pelo sector empresarial . Um atelier. Ou
mesmo a criação de uma marca pessoal.|

PARTILHAR

Homem detido por tentativa
de violação, agressões e roubo

EXCLUSIVO

Os funerais do embaixador do
Brasil

Todos a bordo. Comboio que
liga a Rússia à UE faz última
viagem

PATROCINADO

Carros novos ou usados?
Assista aqui à análise.

Retificação do DN e pedido de
desculpas à Universidade Nova
de Lisboa

EXCLUSIVO

Hungria vai a votos numas
legislativas transformadas
num plebiscito a Orbán

Chega propõe reposição do IVA
a 6% sobre touradas

PATROCINADO

Já tem escapadinhas pensadas
para este ano? Destinos não
faltam

Mulher de 82 anos morre
atropelada em Soure.
Condutor fugiu

Revelados mais detalhes da
morte de baterista dos Foo
Fighters

Gouveia e Melo demolidor em
mensagem aos fuzileiros:
"Não queremos arruaceiros …

PATROCINADO

Recorde os melhores
momentos desta sessão das
Crédito Agrícola TALKS.
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