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Mercado. Da cosmética natural à alimentação saudável, passando por inúmeras palestras,

workshops, aulas e sessões de meditação, haverá de tudo um pouco nesta Feira Alternativa.

Trata-se da primeira e maior Feira
do mercado das Medicinas e Tera-
pias Complementares. A Feira Al-
ternativa já vai na 12.ª edição e
decorre novamente este ano, já a
partir de sexta-feira e até domin-
go, no Parque de Jogos 1.º de Maio,
no INATEL, em Lisboa. “Temos
mais de 150 expositores das várias
áreas, medicinas e terapias com-
plementares, cosmética biológica,
alimentação natural, ecologia, ar-
tesanato e restauração”, começa
por explicar Jorge Coelho, promo-
tor da Feira Alternativa.

Aquele que é o maior evento
nacional de terapias e pioneiro em
Portugal tem como principal obje-
tivo promover hábitos de vida sau-
dável e proporcionar o bem-estar
físico e o equilíbrio emocional. “A
missão é proporcionar um mo-
mento de confluência de todos os
players deste mercado, empresas,
terapeutas, associações, institui-
ções, organizações, que se dedi-

cam à saúde, bem-estar, desenvol-
vimento pessoal”, diz ainda.

Assim, por lá, os visitantes vão
poder encontrar espaços na área
da saúde e bem-estar, desenvolvi-
mento pessoal, medicina e tera-
pias alternativas e complementa-
res, alimentação natural, ecologia
e sustentabilidade.

Esta é já a 12.ª edição do evento.
Mas qual o balanço que a organi-
zação faz dos anos anteriores? “É
muito positivo. Quando termina-
mos cada edição, quer seja em Lis-
boa, quer seja no Porto, a análise

Os bilhetes online podem ser adquiridos através do site www.feiraalternativa.pt. O bilhete diário custa €5, e o passe para os três dias tem um valor de €9,90. © DR

Uma feira positiva
e muito saudável

Citação

“A Feira Alternativa é uma

simbiose entre a exposição,

workshops e palestras, aulas

práticas e entretenimento”

Jorge Coelho

promotor do evento

Os visitantes têm ao dispor,

durante os três dias, 70 atividades:

Há palestras, workshops, show
cooking, aulas de ioga, Tai Chi, Chi
Kung, danças bioenergéticas, medi-
tação, aulas de dança e concertos. A
organização destaca as Satsangs (pa-
lestras espirituais) de Sri Mooji. To-
das as atividades são gratuitas, exce-
to a Respiração Holoscópica da Esco-
la de Desenvolvimento Transpessoal
e o Concerto Meditativo de Gongos
Planetários da Universe Gong.

70 atividades

do inquérito aos expositores e o
nosso balanço interno é crucial
para termos consciência das
aprendizagens que nos permitirão
fazer sempre melhor”, diz Jorge.

Tendo uma experiência de já
tantos anos, será hoje em dia mais
fácil organizar tudo isto? “É evi-
dente que a experiência acumula-
da facilita. Temos desde a parte
comercial à gestão de parcerias, os
fornecedores, a logística e opera-
ção, etc. Contudo, organizar a
Feira Alternativa é um desafio em
cada ano, e queremos sempre evo-
luir, inovar e diferenciar. O traba-
lho em equipa pode ser também
uma terapia de grupo onde cada
um se esforça para se aperfeiçoar
e dar o seu melhor em consciência
e sincronizado com o sucesso da
Feira, sempre dentro dos nossos
valores. Hoje temos uma equipa
equilibrada, determinada, respon-
sável e divertida”, conclui o res-
ponsável ao metro. PATRÍCIA TADEIA


