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Empresas do concelho de Vagos participam no Follow Fashion Aveiro 

 

No próximo dia 15 de outubro de 2016 decorre, entre as 15h e as 22h, no Mercado 
Manuel Firmino, em Aveiro, o Follow Fashion Aveiro.  

Este é um evento “porta-aberta” que visa “brindar” a época Outono-Inverno no que à 
moda diz respeito. O “ponto alto” será o desfile de coleções de Novos Criadores e de 
lojas locais, agendado para as 22h e que contará com a presença de honra de Cris 
Silva, estilista ibérica. 

Quem visitar o Mercado, irá encontrar, exposições de artesanato, produtos region-
ais, gastronomia e animação diversificada. 

É neste cenário pluridirecional que chegou o convite a alguns produtores/criadores do 
concelho de Vagos para serem parte ativa na dinamização deste evento.  

O projeto “Sabores da Tê”, da promotora Teresa Cecílio, ideia de negócio incubada 
no Polo IERA de Vagos, marcará presença com o seu artesanato gastronómico, 
nomeadamente, biscoitos e compotas orgânicas, de paladares únicos confecionará, 
num encontro entre o doce e o salgado, e marcando a sua presença com surpresas.   

No âmbito do design e da criatividade, a ex Ideia de Negócio da Incubadora de Em-
presas do Polo IERA de Vagos – “Ubber White” - projeta neste dia, junto da comun-
idade Aveirense e arredores, a junção entre a arte e o calçado. Uma amostra triunfan-
te sobre arte em sapatilhas 100% made in Portugal.   

Ainda em matéria de “a culpa é da vontade”, a Confraria dos Sabores da Abóbora 
(Soza), estará presente e sempre vestida a rigor, com os seus produtos de abóbora, 
bem como a empresa CARB – Casa Agrícola Rui Batel, empresa agroalimentar (em 
breve com instalações na Zona Industrial de Vagos). 

“Moda – Gastronomia – Artesanato numa só cidade. “ 

 

 

 

 



	  
Gabinete de  Comunicação e Relações Públicas  

Nota de Imprensa n.º 74  |  12 de outubro de 2016	  

Para mais informações contactar o gabinete de comunicação | 234 799 600 | 968 564 010 | comunicacao@cm-vagos.pt 

	  

 


