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Semana da Economia Circular

No âmbito das ações informativas sobre o Pacto Ecológico Europeu, 

grande prioridade da União Europeia, o Europe Direct Bragança tem da-

do particular destaque à importância da Economia Circular.

Assim salientamos uma ação sobre este tópico que ocorre este mês em 

Bragança com a colaboração de várias entidades ibéricas: A Semana da 

Economia Circular.

A Semana da Economia Circular (SEC) decorrerá de 13 a 17 de se-

tembro em Bragança e reúne um conjunto de iniciativas desenvolvidas 

no âmbito do Projeto INTERRREG POCTEP Circular Labs, dirigidas a 

Empresas, Instituições, Investigadores, Alunos e à População em geral, 

criando uma oportunidade única para o debate em torno da Economia Cir-

cular e o seu impacto na sociedade contemporânea.

O projeto Circular Labs
O principal objetivo do Projeto é integrar a Economia Circular em novos modelos de 

negócios, possibilitando espaços de criatividade, geração de ideias e resposta à mudan-

ça, que contribuam para acelerar a transição do modelo “linear” para o modelo “circu-

As suas atividades visam estabelecer as condições para novas iniciativas empresariais 

com a criação de redes de empresários e PME, a promoção do empreendedorismo, o 

trabalho colaborativo, a utilização partilhada de espaços e equipamentos, a formação e 

os serviços avançados através da utilização das TIC e tecnologia 3D.

O carácter inovador assenta na metodologia do trabalho em rede, nos mercados, em li-

ving labs e nos negócios de inovação, através do trabalho colaborativo entre empresas, 

entidades e a população.

Na Semana da Economia Circular terão lugar Palestras/Debates, Workshops, Expo-

sições, oferecendo um panorama do que se faz atualmente, no contexto Noroeste Ibé-

rico Peninsular e das potenciais oportunidades para uma transição da Economia Linear 

para a Economia Circular. 

Este evento inclui:

 - Palestras/debates com a participação de instituições e empresas de referência 

no contexto da Economia Circular (com sessões a 13/09 – segunda feira; 14/09 – terça 

feira; 15/09 – quarta-feira e sexta-feira 17/09)

 - Workshops temáticos (com sessões a 13/09 – segunda feira; 14/09 – terça fei-

ra; 15/09 – quarta-feira e quinta-feira 16/09)

 - Roteiro da Economia Circular – visita técnica de observação de boas práticas 

(quinta-feira 16/09)

 - Exposições alusivas à Economia Circular

Programa detalhado e inscrição gratuita, mas obrigatória em: http://sec2021.esa.ipb.pt/

PUB

Freixo acolheu feira de teatro de marionetas

Freixo de Espada à Cinta 
foi invadida ao longo de três 
dias por marionetes e teatro 
de bonecos. De 2 a 4 de Se-
tembro, recebeu pela primei-
ra vez uma Feira de Teatro de 
Bonecos, Marionetas e For-
mas Animadas. 

Além de ter permitido ao 
público em geral assistir a de-
zenas de espectáculos, a ini-
ciativa pretendeu também ser 
um ponto de encontro para 
criadores de artes cénicas e 
programadores culturais.

Narciso Fernandes, pro-
dutor da Associação Artísti-
ca e Cultural Malazartes, de 
Fafe, promotora da iniciativa, 
explica que este é um concei-
to pouco comum. “Não é um 
festival, mas uma feira por-
que as companhias vêm pa-
ra vender os seus espectácu-
los. Por um lado, trazemos 
companhias, que se propõe 
a mostrar os seus espectácu-
los, por outro trazemos pro-
gramadores, de municípios, 

Olga Telo Cordeiro empresas de eventos, gesto-
res culturais, fomentamos es-
sa troca”, explica, adiantando 
que a iniciativa deu já alguns 
frutos, com alguns espectácu-
los vendidos.

As representações com 
marionetas, bonecos e for-
mas animadas promovidas 
por cerca de 20 companhias, 
tanto portuguesas, como de 
Espanha e Itália, aconteceram 
em simultâneo em vários pal-
cos espalhados pela vila e o 
público podia circular e apre-
ciá-los.

Ana Meireles, de Frei-
xo, conta que foi com o *lho 
para ver algumas das peças. 
“Estão engraçados, são mui-
to bons para as crianças, já 
temos acompanhado o resto 
dos dias que houve o teatro. 
acho bem que haja estas ini-
ciativas para as crianças e pa-
ra os adultos, porque também 
precisam”, conta. 

Margarida Preto, de 11 
anos, *ca contente, por ser 
“uma nova coisa aqui para 
Freixo”, que nunca tinha vis-
to. “Vi muitos e gostei”, em 

especial “de um espectácu-
lo que tinha muitos truques 
de magia, era uma história de 
um senhor que ia viajar, ti-
nha a sua mala mágica e fazia 
muitos truques”.

Dânia, de 8 anos, diz que 
“são muito *xes, animam 
muito as pessoas”. Nunca ti-

nha visto espectáculos des-
te género. “Gostei muito dos 
Pedra no Sapato, dos Kopin-
xas que são a minha compa-
nhia”, explica a jovem. É que 
além de espectadores alguns 
dos jovens de Freixo foram 
voluntários na organização e 
participaram também num 

des*le com máscaras e como 
cabeçudos.

“O projecto visa fazer tea-
tro e trazer cultura à comuni-
dade. As crianças participa-
ram no projecto e, tal como 
a comunidade, envolvera-se 
na iniciativa”, sublinhou ain-
da Narciso Fernandes.

Iniciativa decorreu ao longo de três dias em Freixo de Espada à Cinta


