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O mundo atravessa uma crise sem precedentes, provocada pela pandemia do novo coronavírus,
e Portugal não é imune.
Está na hora de nos juntarmos numa onda de apoio e incentivo ao que é nacional e,
na hora de comprar, escolher “made in Portugal”.

Fios de criatividade
Nasceu de um passatempo. Mas durante a
quarentena este passatempo ganhou
expressão. É assim, que nas Caldas da
Rainha surge a ‘Traça Trapos’, uma loja
especializada em artes têxteis manuais. Tem
também Workshops e oficinas criativas para
crianças, que incentivam a aprendizagem.
Aceda a tracatrapos.pt para consultar o
calendário para este mês e os próximos ou
simplesmente fazer compras. Fica na Praça 5
de Outubro (antiga Praça do Peixe), Loja 9.

Workshops
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http://www.tracatrapos.pt/
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Incroyable Concept Store
– a nova loja do bairro
Abriu portas no passado dia 1
de junho, no centro de Campo
de Ourique. O portefólio da
loja é feito exclusivamente de
marcas portuguesas. Roupa,
joalharia, biquínis e calçado
são exemplos dos produtos
disponíveis. Situada na Rua
Francisco Metrass, 53-A.

Aromas e Sabores lusitanos
“Infusões com História” é
uma marca de chás 100%
portuguesa. Utiliza ingredientes
autóctones e biológicos para as
suas infusões, de sabores
únicos. Pode encontrar em 50
pontos de venda e online.

Cestaria tradicional
A “La Petite Sardine” aposta,
sobretudo, em cestas de vime, feitas à
mão por artesãos e designers
portugueses da zona de Barcelos,
tendo como foco a sustentabilidade
ambiental. Encontra online em
lapetitesardine.pt.

http://www.lapetitesardine.pt/
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Óculos para Todos
É uma marca de ótica 100%
portuguesa, feita à mão, no Norte do
país, que vende produtos certificados a
um preço justo. Pode encontrar nas
lojas da marca, em Lisboa (Avª do
Uruguai, 17B) e Porto (R. Sá da
Bandeira, 673) e online em
loja.oculosparatodos.pt.

Treinar em português

Duas irmãs decidiram criar uma linha de roupa de
desporto de alta qualidade, com o menor impacto
ambiental possível e acessível à grande parte das
“carteiras”. Nasceu assim, a Light Years Away,
disponível em lyasportswear.com.

http://loja.oculosparatodos.pt./
http://www.lyasportswear.com/
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#Fiquealerta #Estamosjuntos(Fonte: Women Atitude do mês - setembro - 2020)

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

Sustentabilidade e Solidariedade
A Nüwa é uma marca de roupa, desenhada e
produzida em Portugal, que se orgulha de
afirmar que já poupou 600 mil litros de água,
desde que começou online, em setembro de
2019. Na sua política de sustentabilidade
destaca-se o uso de algodão totalmente
reciclado, a reversão de 1% do valor das
vendas para o fornecimento de água potável,
as etiquetas feitas com fios 100% reciclados e
a estampagem digital eco com tintas 100%
biodegradáveis. Encontra todas as propostas
em nuwastore.com.

Para os amigos de quatro patas
A pensar nos companheiros de quatro patas surge a marca portuguesa Dashi, com produtos
que oferecem segurança comprovada a um preço acessível. Conheça todas as propostas em
dashiofficial.com.

http://www.nuwastore.com/
http://www.dashiofficial.com/

