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das mais prestigiadas escolas de criação e tendência, e a Intercoiffure Mondial.
Multifacetada e proativa, Maria do Céu Pita encontra na formação a motivação que a impede de cair na rotina, para que, diariamente, apresente a cada
cliente o mesmo entusiasmo – “esse é o meu alimento”.
Hoje, Maria do Céu Pita impõe uma filosofia distinta no seu salão, onde impera a elegância e diferenciação no atendimento, a par da excelência e da inovação
do serviço. Cada pessoa é atendida com o tempo e a dedicação necessários
para se alcançar o resultado final perfeito – “dedico-me a um número menor de
clientes, mas alcanço maior satisfação, pois consigo aplicar o meu método”.
Procurámos conhecer este método que tanto agrada a clientes que surgem
por recomendação ou através dos comentários positivos publicados nas redes
sociais. Maria do Céu Pita explica-nos que o tempo é a chave do processo em

Cabelos com
personalidade
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que, através da análise de imagens, o cliente demonstra as suas pretensões, o
que permite à profissional identificar o perfil e aconselhar o que melhor se ajusta
às características de cada cliente, tendo especial sucesso com as Noivas, pelo
método e pelo prazer que tem em fazer trabalhos que fujam à rotina. Seguindo
técnicas do visagismo, observa a fisionomia, a postura, o estilo e apresenta uma
proposta pensada e totalmente personalizada, que é debatida com o cliente até
se alcançar a solução mais equilibrada.
Maria do Céu Pita é uma mulher feliz, apaixonada pela sua terra, pelo seu
trabalho, com uma energia contagiante e com a generosidade necessária para
acolher e aconselhar os mais jovens – “Tu queres, tu podes” é o seu lema de vida.
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o Maria do Céu Cabeleireiros
(mariadocéucabeleireiros), a arte de trabalhar o
cabelo é aprimorada com anos de experiência,
prática, formação e total abertura a novas tendências.

Março 64

De passagem por Viana do Castelo, não pudemos deixar de conversar com
Maria do Céu Pita, Hairstylist desde longa data. O que começou como um part-time
nas férias escolares, rapidamente se transformou numa paixão. Paulatinamente,
Maria do Céu Pita foi construindo a sua carreira com total dedicação à arte. Recorda-nos as viagens diárias para o Porto, onde fez a primeira formação no setor – “fui
movida pelo entusiasmo, por ter uma oportunidade que a maioria dos jovens da
minha idade não teve”.
Em 1993, nasce o projeto em nome próprio – Maria do Céu Cabeleireiros (mariadocéucabeleireiros) –, localizado, desde 1998, na Rua Cândido dos Reis, nº 15,
em pleno “coração de Viana”.
Presente numa atividade muito concorrencial, a profissional nunca teve medo de
arriscar, de emitir opinião sobre o setor, de investir e de dar um passo atrás, quando
essa se revelava a atitude mais coerente. Esta postura foi reconhecida pelos seus
pares e Maria do Céu Pita foi convidada para a direção da Associação de Cabeleireiros de Portugal (ACP), onde encabeça o cargo de vice-presidente desde 2001.
É nesta posição que defende que o setor carece de legislação, de formação e da
obrigatoriedade da carteira profissional.
Apaixonada pela vertente artística, no seu currículo, tem inúmeras passagens
por certames como a ExpoCosmética ou a Moda Lisboa, em Portugal, sendo que
fora de portas marcou presença em congressos nos EUA (Las Vegas, Nova York),
Londres, Paris... Nunca descurando a ligação com a Haute Coiffure Française, uma
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