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Politécnico

Castelo Branco Moda’19
Desfile mostra ousadia dos alunos da Esart

O desfile Castelo Branco Moda'19,
organizado pela Câmara de Castelo
Branco, em parceria com Instituto
Politécnico albicastrense, realizou-
se no passado dia 14 de junho, na
Fábrica da Criatividade, com o
objetivo divulgar os coordenados
feitos pelos alunos finalistas da
licenciatura de design de moda e
têxtil da Escola Superior de Artes
Aplicadas junto da comunidade e de
empresas do setor.
Para os alunos finalistas foi um
momento de afirmação e o começo
de uma futura carreira, sendo que
as suas peças foram levadas à
passerelle por 30 manequins,
alguns dos quais bem conhecidos
do público, casos de Isaac Alfaiate e
Olívia Ortiz.
O desfile premiou ainda os vencedores do concurso "o Bordado de Castelo Branco e a Moda", onde alunos
de cursos de design de moda em Portugal ou recém licenciados poderiam participar. O desafio passou por
aplicarem o Bordado de Castelo Branco a peças de vestuário, a calçado e acessórios.
Foram vencedores Lara Cabecinhas/Vânia Barros, na categoria de vestuário, tendo Diana Merrelho obtido a
segunda posição e a dupla Carlos Arruda/Cláudia Azevedo o terceiro lugar. A decisão do júri já tinha sido
divulgada em março, mas só agora no desfile foram entregues os prémios. A categoria de calçado e
acessórios teve como vencedores Vânia Barros, Margarida Lopo Dias e Paula Branco que conquistaram,
respetivamente, as três primeiras posições.
Esta edição teve como estilistas convidados Júlio Torcato e Carlos Gil que, além das suas coleções,
apresentaram ainda coordenados com a utilização do Bordado de Castelo Branco.
A iniciativa, onde também foi apresentada uma coleção da Dielmar, teve a parceria da Associação Nacional
de Jovens Empresários e do T Jornal.
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