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MODA A vitória no Moda 
Portugal Fashion Design 
Competition – concurso 
que reúne alunos prove-
nientes das mais conceitua-
das escolas de moda da Eu-
ropa – projetou as criações 
de Tiago Bessa, de 22 anos, 
de Guimarães, que se tor-
nou no primeiro português 
a vencer este prémio inter-
nacional, cuja final decor-
reu em dezembro. 

Tiago cresceu entre dedais 
e agulhas, no ateliê da avó e 
da mãe, em Ponte, Guima-
rães. A primeira partiu para 
França na década de 1960. 
“Começou por fazer limpe-
zas, apesar de ser uma exce-
lente costureira, mas, aos 
poucos, foi tendo outras 
oportunidades e chegou a 
trabalhar para ateliês de 
alta-costura”, conta o neto. 

Já a mãe estudou design de 
moda em Paris”. Quando re-
gressaram a Portugal, mãe e 
filha criaram o próprio estú-
dio e foi ali que Tiago cres-
ceu. “Criava vestidos para as 
minhas bonecas e lembro-
-me que fazia modelos a que 

dava uns preços irrealistas e, 
quando voltava da escola, 
estava sempre à espera de 
que alguém os tivesse com-
prado”, recorda. 

Tiago é agora finalista da 
Modatex Porto e a coleção 
com que venceu o prémio – 
Hermaphrodite – é a ex-
pressão da sua experiência 
de vida. “Eu sou um ‘gender 
assigned male’, mas a mi-
nha expressão sempre foi 

mais feminina e isso cau-
sou-me problemas. Fui alvo 
de muito gozo na escola”, 
afirma, acrescentando que, 
na adolescência, “tentei re-
primir essa expressão femi-
nina”, para se integrar.  

ORQUÍDEAS COMO SÍMBOLO 
O design de moda surgiu 
como uma forma de se ex-
pressar livremente. “O meu 
trabalho explora sempre 
esta questão do género. An-
teriormente, dediquei-me à 
questão do terceiro género 
nas culturas indígenas”, re-
fere. No projeto de fim de 
curso, com que venceu o 
prémio, Tiago posiciona-se 
“contra esse ato de mutila-
ção genital de pessoas inter-
sexo”. “Através do uso de 
orquídeas como fonte de 
inspiração e metáfora para a 
genitália ambígua, preten-
do mostrar que todos os cor-
pos são válidos e belos”. 

Tiago afirma que tudo que 
faz é muito conceptual e 
que “é preciso alguém mui-
to ousado, disposto a sofrer 
um pouco pela arte”, para 
vestir as sua peças. “São, por 
exemplo, artistas ‘queer’ e 
‘drag queens’”, conclui. �
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Tiago Bessa já venceu prémio com coleção que permite 
a intersexuais mostrar que há beleza em todos os corpos

Jovem de Guimarães 
cria modelos sobre 
limites do género

Tiago Bessa e alguns modelos que lhe trouxeram um prémio

Estágio em Amesterdão 
O futuro de Tiago Bessa 
não passa por Guimarães. 
O jovem designer está a fa-
zer um estágio com Lidjia 
Kolovrat, em Lisboa, e se-
gue depois para Amester-
dão, onde vai estagiar no 
ateliê de Victor & Rolf. 
 
Master em Londres 
Os 3500 euros do prémio 
serão preciosos para se 
manter na capital dos Paí-
ses Baixos e para o arranque 
do master, em Londres, no 
próximo ano letivo.

CARREIRA

GASTRONOMIA O cancela-
mento do formato presen-
cial da Feira Gastronómica 
do Porco, entre ontem e do-
mingo, acarreta uma perda 
significativa de rendimento 
para os restaurantes de Boti-
cas. Para atenuar o impacto, 
a Câmara decidiu imple-
mentar a iniciativa “Boticas 
à Mesa”. Conta com a cola-
boração da Associação Em-
presarial Botiquense e visa 
atrair clientes à restauração 
do concelho.  

O presidente do Municí-
pio, Fernando Queiroga, as-
segura que os restaurantes 
estão a funcionar com “todas 
as regras de higiene e segu-
rança impostas pela pande-
mia”. Quem se deslocar aos 
restaurantes nos fins de se-
mana de janeiro vai receber 
vouchers  no valor de 50% da 
despesa efetuada. Podem ser 
descontados em futuras re-
feições até ao final de março. 

A iniciativa poderá ser pro-
longada, caso se justifique, 
pois para Fernando Queiro-
ga a preocupação é “ajudar a 
atenuar as dificuldades fi-
nanceiras dos empresários 
da restauração”. 

Entretanto, a Feira Gas-
tronómica do Porco decorre 
online, na plataforma boti-
castem.pt, onde pode ser 
comprado presunto, fumei-
ro, mel, pão, entre outros 
produtos do concelho. O au-
tarca assegura que “desde 
que seja confirmado o paga-
mento da encomenda, pas-
sadas 24 horas está em casa 
das pessoas”. � E.P.

Feira cancelada causa 
impacto económico

“Boticas 
à mesa”  
para ajudar 
restauração 
do concelho

A FECHAR

SAÚDE O Centro Hospitalar Tondela-Viseu realizou mais 
40% de operações em 2021, quando comparado com o 
ano anterior. O hospital efetuou um total de 22 844 ci-
rurgias, mais 6624 que em período homólogo. Mais de 
metade das intervenções cirúrgicas levadas a cabo em 
2021 (14 178) foram em regime de ambulatório, que po-
dem obrigar os doentes a passar uma noite no hospital. 
Este género de operação registou um aumento de 51%.  
Já as cirurgias com internamento cresceram 26%, ten-
do sido realizadas 8666 intervenções deste tipo no ano 
que agora terminou.  J.R.F.

Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
aumenta número de cirurgias  

COVID-19 Quarenta e um 
militares infetados com 
covid-19 a bordo da Corve-
ta António Enes, ancorado 
em Porto Santo, foram re-
tirados do navio para uma 
unidade hoteleira onde 
vão continuar o isolamen-
to. A porta-voz da Marinha 
Portuguesa, Nádia Rijo, 
adianta que o número de 
casos positivos subiu de 39 
para 41. Os militares vão 
fazer a sua recuperação 
num hotel, após decisão 
das autoridades locais.

Militares infetados 
na corveta 
alojados em hotel 
de Porto Santo

FESTIVIDADES A Câmara 
de Mira cancelou as festi-
vidades do Carnaval, pelo 
segundo ano consecutivo, 
devido à pandemia. Se-
gundo a Autarquia, a deci-
são foi tomada conside-
rando a “evolução da pan-
demia a nível nacional e 
local e na sequência do 
anúncio das novas medi-
das de controlo e mitiga-
ção  definidas pelo Gover-
no e da declaração do esta-
do de calamidade, que irá 
vigorar até 20 de março”.

Mira cancela 
Carnaval  
por causa  
da pandemia

AVEIRO O concerto de Carolina Deslandes, enquadrado 
nas Festas de S. Gonçalinho, em Aveiro, e que estava 
agendado para hoje, às 21 horas, no Teatro Aveirense, foi 
cancelado devido ao facto da cantora ter testado positi-
vo à covid-19, informou ontem a organização da festa,  
acrescentando que a artista se encontra “bem de saúde”. 
Perante o imprevisto, a organização substituiu Deslan-
des pelo cantor Fernando Daniel, que atua esta noite. 
Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para o novo 
espetáculo e a organização fará a devolução do dinhei-
ro a quem o pretender.

Fernando Daniel substitui Deslandes  
no S. Gonçalinho devido à covid

Cozido à barrosã é atração




