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Resumo 
 

Este projeto consiste na conceção e publicação de uma revista de moda, visando os 

seguintes conteúdos: entrevistas a profissionais da indústria da moda e talentos das 

áreas: design de moda, criação de figurinos, ilustração, produção de moda e 

sustentabilidade; editoriais de moda e maquilhagem, cuja temática inerente está 

relacionada com os direitos humanos. 

A revista apresenta um conceito que estará sempre presente em todas as edições: 

os 5 sentidos. Sendo que a primeira edição visará a audição. 

Posto isto, ambicionamos criar uma plataforma onde possamos dar a conhecer 

profissionais da indústria da moda, novos talentos e expressar a nossa individualidade 

através da parte gráfica e criativa da criação e conceção da revista. 

Nos capítulos seguintes, será apresentado o conceito, toda a estrutura criativa e 

processo inerentes ao projeto. 

 

Palavras chave 
 

CAB; Revista; Moda; Entrevistas; Editoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana João Cavalheiro | Beatriz Pereira | Carlota Magalhães 

- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Revista CAB 

 

- 11 - 

Abstract 
 

This assignment consists of the conception and publication of a fashion magazine, 

aiming towards the following contents: interviews with professionals in the fashion 

industry and talents in the areas of fashion design, costume design, illustration, fashion 

production and sustainability; fashion and makeup editorials whose inherent theme is 

related to human rights. 

The magazine presents a concept that will always be present in all editions: the 5 

senses. The first edition will be about the hearing sense. 

That said, we aim to create a platform where we can exhibit professionals and new 

talents in the fashion industry and express our individuality through the graphic and 

creative part of the magazine's ensemble. 
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 1. Introdução e Objetivos 
 

Este projeto surge da grande vontade e curiosidade de conhecer o mundo da edição 

e da produção de moda. No decorrer da licenciatura em Design de Moda e Têxtil os 

alunos acabam por ter pouco contacto com a fotografia, a edição e a criação de 

editoriais de moda de contornos elaborados, justificados e coesos. 

O conceito de imprensa também nos fascinou, como é o caso de todo o processo e 

funcionamento por detrás de uma publicação. A comunicação através de entrevistas a 

criativos de várias áreas acabou por aguçar a nossa capacidade de interagir com 

entidades de maneira empática, mas sobretudo profissional. 

Ligando essa curiosidade pelo setor da produção de moda e da imprensa a uma 

enorme vontade de explorar os talentos espalhados pelo nosso país, surge a CAB 

Magazine. Uma revista de moda que alega a exploração de talentos relacionados com 

diversos tipos de arte, sempre relacionados com moda. A revista promete abordar 

temáticas como sustentabilidade, design de moda, ilustração, produção de moda, 

fotografia de editorial, artes plásticas, música, dança, entre outros. 

A CAB é um projeto de partilha de informação, com base num conceito muito 

plástico e divertido, que acaba por fazer uma ponte entre a arte e a moda. 

Hipoteticamente a revista seria bienal e como conceito adjacente pensámos na 

temática dos cinco sentidos. 

Elaborámos páginas de entrevistas e artigos de modo a promover o trabalho dos 

nossos entrevistados, a paixão dos mesmos por aquilo que exercem, toda a informação 

que nos puderam ceder e diversos editoriais que abordam sempre a temática da 

inclusão, da união e exploração do nosso eu interior e de culturas diferentes daquela 

em que vivemos. 

Em conclusão, trabalhamos em busca daquilo que é uma revista muito visual, 

sensorial, que dê oportunidade àqueles que têm talento e experiências para partilhar 

de terem um espaço onde se expor, que tenha sobretudo uma componente plástica 

muito percetível, e que, quem olhe para o nosso projeto se reveja em nós e no nosso 

trabalho. 
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2. Metodologias de trabalho 
 

1. Sessão de brainstorming; 

2. Identificação do problema; 

3. Esboço de ideias; 

4. Idealização do projeto; 

5. Escolha do nome (brainstorming); 

6. Identificação do público alvo; 

7. Moodboard para o público alvo; 

8. Identificação do mercado concorrente; 

9. Análise do mercado concorrente; 

10. Escolha de conteúdos; 

11. Moodboard da revista; 

12. Recolha de informação; 

13. Escolha dos entrevistados: 

14. Luís Sequeira; 

15. Maria Sousa; 

16. Yeahllow Store; 

17. Francisco Pereira; 

18. Ana das Aventuras; 

19. Les Filles; 

20. Recolha de informação para elaboração das entrevistas; 

21. Elaboração das entrevistas; 

22. Envio das entrevistas; 

23. Recolha de imagens de inspiração para o design da revista; 

24. Elaboração de páginas criativas para o layout da revista; 

25. Recolha das informações para a elaboração do separador Now; 

26. Recolha do conteúdo dos alunos finalistas (moodboard, conceito e 

fotografia); 

27. Elaboração das páginas da revista Now para os conceitos e moodboards dos 

finalistas; 

28. Elaboração do Year Book com as fotos dos alunos finalistas; 

29. Elaboração do carimbo Covid-19; 

30. Recolha e edição dos editoriais elaborados pela equipa CAB; 

31. Organização e correção das entrevistas; 

32. Recolha de conteúdo para a elaboração do editorial Humanity; 

33. Criação de um moodboard para o conceito do editorial; 

34. Elaboração do editorial; 

35. Criação do canal de youtube da revista; 

36. Criação da playlist “For Humanity”;  

37. Elaboração do artigo sobre a playlist; 

38. Escolha das fotos do editorial para edição; 
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39. Edição das fotos do editorial; 

40. Escolha das fotos finais; 

41. Correção dos textos pelas professoras Ana Sofia Marcelo e Catarina Rito; 

42. Escolha da capa e da contracapa da revista; 

43. Elaboração da ficha técnica da revista; 

44. Elaboração da ficha técnica dos editoriais; 

45. Elaboração do índice; 

46. Elaboração do layout para os textos institucionais; 

47. Criação do instagram para da revista; 

48. Esboço da orçamentação da revista; 

49. Envio de uma versão pré finalizada da revista às orientadoras para correção. 

50. Correção de grafismos e erros ortográficos para a elaboração dos ficheiros 

finais. 
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3. Definição do problema 
 

A identificação do problema surgiu através da técnica de brainstorming. Cada uma 

das alunas integrantes na equipa da revista CAB tem uma visão do mundo um pouco 

diferente, porém são todas interessadas e curiosas por vários assuntos 

(sustentabilidade, ilustração, produção de moda, design, entre outros.) 

Esta “reunião de criatividade” deu então origem a uma revista que é criada 

manualmente, como se fosse um sketchbook, daí a componente plástica muito presente 

no projeto.  

A criação de um sketchbook é essencial na fase de experimentação de conteúdos e 

desenvolvimento da estética. Com o sketchbook conseguimos perceber em pleno a 

estética pretendida para a revista. Posto isto, decidimos incluir na CAB páginas 

elaboradas à mão que funcionam como fundos para os conteúdos. 

Primeiramente criar-se-ia conteúdo visual através de páginas, imagens, tintas, 

marcadores e colagens, passar-se-ia esse conteúdo para o digital e manobrar-se-ia com 

tratamento de imagem, de modo a obter uma maior qualidade, muito necessária no 

mundo da redação, da produção de editoriais e na criação de conteúdo. 

A componente plástica seria aplicada apenas no primeiro exemplar de cada edição 

da revista, sendo todos os exemplares vendáveis uma cópia impressa dessa 

componente. 

 

3.1. Diferenciação do produto 

 

A problemática referida no tópico anterior foi solucionada através de uma revista 

visual, informativa, deveras plástica, assente principalmente na temática dos cinco 

sentidos, dos direitos humanos, e na interligação entre os dois, tendo em conta que os 

sentimentos, as sensações e o nosso caráter, são aspetos muito importantes na 

formação do ser humano e perpetuam as relações com o resto do mundo e a forma 

como nos vemos a nós próprios e aos outros. Umas vezes mais coloridos, outras mais 

cinzentos, mas idealmente com egos de parte e os braços abertos a novas culturas e 

vivências. 

A revista pretende assentar numa estética que abranja o seu amplo público alvo, 

nunca deixando de ter uma linguagem acessível. A sua linha gráfica caracteriza-se por 

ser plástica, divertida, por vezes mais minimalista e clean, dependendo dos conteúdos 

apresentados. 

A temática referente aos cinco sentidos estará presente em todas as edições da 

revista, sendo que a primeira (que apresentamos) terá foco no sentido da audição. As 

entrevistas expressam o nosso escutar, o que o outro tem para nos ensinar e partilhar 

(partilha de uma música da vida dos entrevistados), os editoriais expressam os gritos 
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da sociedade e do mundo, das manifestações que têm ocorrido ao longo de décadas e 

os artigos sobre sustentabilidade e música têm a função de sensibilizar e fazer o leitor 

ouvir a terra e aquilo que o planeta tem para expressar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1 – Conjunto de imagens apelativas ao tema dos cinco sentidos.  
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4. Estudo de Mercado 
 

4.1. Público alvo 

 

O Público-alvo é a representação de uma fração da população que consome 

produtos e/ou serviços disponíveis num negócio ou empresa de moda. Tem como 

objetivo restringir o mercado de modo a conseguir criar uma relação entre os 

consumidores e os produtos que a empresa oferece. Estas pessoas costumam ter 

fatores em comum, sejam interesses, cultura, nível de escolaridade, localidade, 

objetivos de vida, hábitos de consumo, etc. 

Desta forma, acreditamos que o público alvo da nossa revista inclui um público 

consciente, amante incondicional de arte e interessado no que o rodeia. É um público 

informado e com interesse nas problemáticas e tendências do mundo atual, recetivo a 

inovações e a alternativas às revistas convencionais. 

Uma vez que se trata de uma revista de moda o objetivo é alcançar um público que 

se relacione com o conteúdo da revista e com a estética da mesma, que esteja sempre 

“em cima do acontecimento” e atento ao que há de novo em diversas áreas relacionadas 

com as artes. São pessoas atentas, que dão valor à proximidade e a um conjunto de 

sensações provenientes da experiência que é ler uma revista e tudo o que esta engloba.  

Para garantir a fidelização do público e o contínuo interesse do mesmo, a revista 

fará várias publicações nas suas redes sociais. Futura e idealmente, a revista terá 

também uma edição on-line, de modo a apelar a um público que não tem por hábito 

comprar revistas físicas, mas que pode ser atraído pela estética da mesma, em formato 

digital. 

 

Imagem 2 – Conjunto de imagens do público-alvo. 
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4.2. Análise do mercado nacional 

 

Na realização da análise do mercado, é importante segmentá-lo em três fatores 

essenciais: variável geográfica, variável demográfica e variável psicográfica. Estes são 

os fatores que consideramos mais importantes para realizar a análise do nosso público. 

Em relação à segmentação geográfica, a audiência é principalmente nacional. A 

revista inicialmente seria comercializada no desfile da ESART de 2020 (Desfile Castelo 

Branco Moda’20), no entanto, com a situação atual de pandemia, a sua venda não será 

concretizável num futuro próximo (apenas no desfile do próximo ano). 

O ponto de venda inicial é em Castelo Branco, no entanto, consoante o sucesso da 

revista após a primeira edição e as vendas conseguidas, temos como objetivo alargar o 

perímetro geográfico. Ou seja, numa primeira fase, a revista será vendida em Castelo 

Branco, em algumas papelarias e mais tarde no desfile de moda da ESART em 2021 

(Desfile Castelo Branco Moda’21). Caso as vendas o justifiquem, numa segunda fase, 

avançamos para duas novas cidades: Lisboa e Porto. Isto porque, estas cidades são 

focos populacionais que atraem nichos específicos, o que é um ponto positivo, visto que 

esse público tem, habitualmente, uma visão cultural mais vasta e é, por norma, mais 

aberto a estéticas alternativas. Numa terceira fase, o objetivo é termos um website que 

permita a encomenda online (através dos correios) da revista. 

Demograficamente, consideramos que a CAB é uma revista inclusiva a todos os 

géneros e idades, sendo que o seu conteúdo recai na temática da arte transformada em 

moda, sendo esse um tema que pode chamar a atenção a todos, independentemente da 

sua idade ou género. Ainda em relação à variável demográfica, existe uma segmentação 

monetária. As revistas concorrentes da CAB (VEXO Mag, PARQ e UMBIGO) são revistas 

gratuitas (PARQ) ou têm um preço entre 7 e 9,5 euros (UMBIGO e VEXO Mag). A revista 

de massa, habitualmente, tem conteúdos mais generalizados e por isso, o valor é mais 

baixo. Em oposição, existem revistas de nicho, que têm um valor mais elevado por 

possuírem conteúdos mais originais e criativos, que resultam numa revista mais 

exclusiva. Tendo em conta o conceito da nossa revista e a forma como esta foi criada, 

acreditamos que o preço da CAB se inclua na categoria de valor mais elevado. 

A análise psicográfica reflete elementos como: estilos de vida, motivações, 

interesses e opiniões.  O lifestyle tem um papel crucial no fracionamento dos clientes 

de moda, sendo que as necessidades de vestir e as preferências de estilo de uma pessoa 

são muito afetadas pelo tipo de emprego, pessoas por quem se rodeiam, hobbies, entre 

outros. Desta forma, acreditamos que as pessoas que compram a revista podem ter 

empregos/hobbies relacionados com o meio artístico ou pessoas com interesse em 

criar arte ou consumi-la. 

No mercado atual, existem algumas revistas cujo conteúdo se assemelha àquele que 

propomos criar e explorar. As revistas que consideramos concorrentes são a UMBIGO, 

a VEXO Mag e a PARQ. Estas revistas exploram várias temáticas na área das artes como 
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o lifestyle, o design, o cinema, a moda, a maquilhagem, a sustentabilidade, a música, 

entre outros. A VEXO Mag, assemelha-se maioritariamente pelos editoriais. 

De seguida apresentamos uma breve descrição das revistas concorrentes. 
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A UMBIGO inclui edições trimestrais, publicações online diárias, e uma rede social 

dedicada à arte. Focada em temas como a arte contemporânea, moda e cultura, a 

UMBIGO valoriza os trabalhos e criações de artistas abordando uma temática 

transparente, sendo um recurso para conteúdo português e internacional. 

A Revista Umbigo apresenta editoriais, desfiles de arte e artistas globais em duas 

edições, uma em português e outra em inglês. Apresenta também projetos de arte 

especiais, críticas a exibições ou entrevistas aprofundadas.  

As capas são o resultado de projetos de arte elaborados especialmente para a 

revista. 

“A Umbigo é uma revista de arte, cultura, moda e lifestyle editada 

em suporte de papel com periodicidade trimestral e online com 

atualização diária. (…) A revista Umbigo, fiel à sua imagem inovadora 

e espírito trendy, (…).”   

(1) 

 

   

 

Imagens 3 e 4 – Capas da revista UMBIGO, números #1 e #72. 
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A VEXO Mag é uma revista independente de moda, composta por uma equipa que 

procura uma linguagem fresca e artística sobre o mundo da moda. A plataforma, 

repleta de ideias irreverentes é bienal. É dirigida criativamente por Martim Alvarez, 

estudante do curso de Design de Moda e Têxtil, na Escola Superior de Artes Aplicadas, 

em Castelo Branco. 

 

      

 

Imagens 5 e 6 – Capas da revista VEXO Mag, números #03 e #01. 
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A revista PARQ é uma revista mensal gratuita, que distribui 20 mil exemplares por 

14 cidades.  A revista explora a cultura urbana.  

Moda, design, música e novas tecnologias são algumas das temáticas abordadas pela 

PARQ. Esta revista pretende ainda diferenciar-se pelo facto de ser bilingue, sendo os 

textos principais traduzidos para inglês. Um dos objetivos passa pela 

“internacionalização do projeto”. 

 

    

 

Imagens 7 e 8 – Capas da revista PARQ, números #59 e #63.  
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4.3. Análise da concorrência 

De modo a entender concretamente a análise da concorrência, comparamos alguns 

parâmetros entre a nossa revista e as revistas concorrentes. 

 

Variável CAB UMBIGO VEXO PARQ 

Preço 20 Euros 7 Euros 9,5 Euros Gratuita 

Instalações 
próprias 

Não Sim Não Sim 

Qualidade 
gráfica 

Sim Sim Sim Sim 

Conceito fixo Sim (5 sentidos) Não Não Não 

Editoriais Sim  Sim  Sim  Sim  

Entrevistas Sim  Sim  Não Sim  

Novos talentos Sim  Não Não  Não 

Artigos Sim Sim Não Sim 

Venda Física Website Website Física 

Plasticidade Sim Não Não Não 

 
Tabela 1 – Análise da concorrência. 

 

4.3.1. Conclusões 

 

Em conclusão, a revista CAB qualifica-se em quase todos os parâmetros 

comparativos às revistas concorrentes. Tendo em conta que é um projeto, a revista não 

tem ainda instalações próprias. Seria também importante a criação de um website para 

a possível comercialização da mesma. 

A CAB destaca-se entre as suas concorrentes diretas através do seu conceito 

inerente e fixo em todas as edições (5 sentidos). Sobressai também pela vertente 

plástica (já explicada anteriormente no conceito da revista), visto que nenhuma das 

concorrentes visadas apresentam conteúdo anteriormente elaborado à mão (páginas, 

ilustrações e colagens). Os elementos em comum estão maioritariamente relacionados 

com conteúdos presentes na maioria das revistas de moda (editoriais, entrevistas, 

artigos e qualidade gráfica). 

Com isto, a viabilidade da CAB apenas poderá apenas ser comprovada após a sua 

comercialização no desfile Castelo Branco Moda'21. 
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5. Conceito da revista 
 

A CAB Magazine é uma revista independente de moda e de arte. O objetivo da 

revista é dar a conhecer talentos portugueses de todas as áreas artísticas, sendo que o 

conteúdo estará sempre de mãos dadas com a moda, o styling, o design e a produção. 

A revista representa todo um novo mundo de descoberta, aliando-se a entrevistas, 

editoriais, artigos sobre sustentabilidade, entre outros. É também composta pelo 

separador da revista NOW do Desfile Castelo Branco Moda’20. 

A CAB é construída, como indicam as iniciais do logótipo, por Carlota Magalhães, 

Ana João Cavalheiro e Beatriz Pereira. As fundadoras da CAB são alunas finalistas do 

curso Design de Moda e Têxtil. Três pessoas muito diferentes entre si, com estéticas 

distintas que acabam por funcionar bem em conjunto.  

A revista combina as estéticas punk, gótica, street e edgy, acima de tudo com valores 

feministas e inclusivos. 

Convidamos o mundo a navegar no nosso imaginário.  

 

5.1. Apresentação de conteúdos 

 

Inicialmente, tínhamos em vista realizar uma revista com o conceito já descrito 

anteriormente, e elaborar também um separador com todos os elementos 

pertencentes à revista NOW do Desfile Castelo Branco Moda‘20, como o Concurso 

Novos Criadores Portuguese Fashion News (PFN), Concurso do Bordado de Castelo 

Branco, editoriais elaborados com peças finalizadas ou até mesmo protótipos dos 

finalistas do curso de Design de Moda e Têxtil ou editoriais tendo como base as 

entrevistas (exemplo: Era suposto a partir da entrevista da Ana das Aventuras com 

base nas ilustrações, fazer todo um editorial de moda fundamentado na estética, nas 

cores e conceitos dos artistas), entrevistas feitas no próprio desfile aos criadores e 

todos os textos de agradecimento, entre outros, que estava já estipulado ser necessário 

incluir na revista. A revista NOW é produzida há já alguns anos pelos alunos da 

licenciatura e, no ano de 2019 foi integrada na revista ÓPIO, realizada também como 

projeto final de licenciatura por um grupo de alunos finalistas. 

Para além destes conteúdos, que não conseguimos produzir, à exceção do separador 

com os conceitos e moodboards dos alunos que iriam apresentar as suas coleções no 

desfile, tínhamos ainda estipulado a realização de outro tipo de elementos, como 

algumas entrevistas a que não obtivemos resposta, editoriais que tiveram de ser 

substituídos por outros que, posteriormente, cada uma de nós elaborou e adaptou para 

incluir na revista um artigo de moda de rua em que o intuito seria fotografar pessoas, 

com o seu consentimento, e fazer um mini apanhado do seu estilo e expressão própria, 

ou seja, da sua personalidade através daquilo que escolheram vestir de manhã. Todos 
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estes conteúdos tornaram-se de difícil execução devido à situação mundial da 

pandemia do Covid-19 que vivemos atualmente. 

Tendo em conta tudo o que explanamos anteriormente, de seguida apresentamos 

então os conteúdos presentes na nossa revista. 

A CAB divide-se em duas categorias: visual e informativa.  

A categoria visual é constituída por editoriais, realizados tendo em conta todas as 

condições e materiais que nos são possíveis para trabalhar de momento. 

A categoria informativa inclui todo o conjunto de entrevistas, artigos e o separador 

que inclui o trabalho pré desfile dos alunos da ESART. 

As entrevistas são um ponto fulcral no desenvolvimento do nosso projeto, visto que 

o conceito da revista visa o querer saber mais sobre arte e os seus artistas, sobre a 

pessoa por detrás dos projetos e a sua divulgação. 

 

5.2. Escolha do nome 

 

O nome CAB, como a sigla indica, é referente às iniciais de cada um dos nomes que 

integram a equipa da revista (Carlota, Ana e Beatriz). Decidimos em dinâmica de grupo, 

aplicando a técnica de brainstorming que este seria um nome apropriado, visto que o 

conceito da marca se relaciona com as diferentes formas de pensar, estética e valores 

de cada uma. 

Tivemos outros nomes em consideração como ABC, entre outros. Concluímos que o 

nome que mais se adequava era CAB, cuja sonoridade se assemelha a CABE do verbo 

caber, o que acaba por se relacionar com a inclusividade, o querer saber mais sobre os 

demais e a urgência de aprender uns com os outros, mesmo até dentro da própria 

equipa. Cabe sempre um pouco mais de conhecimento dentro de nós. 

 

5.3. Logotipo da revista 

 

Após a escolha do nome da revista, começamos a pesquisa de modo a desenvolver 

o logotipo da mesma. 

A primeira parte da pesquisa baseou-se em analisar logotipos de revistas já 

existentes no mercado, tentando perceber de que modo poderíamos diferenciar o 

nosso.  

De seguida, procurámos vários tipos de letra que transmitissem a imagem que 

queríamos e elaborámos esboços com os tipos de letra que mais gostámos tentando 

perceber qual o tipo de letra que mais se adequa e com a qual mais nos identificamos.  
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As experiências foram feitas com o mesmo tipo de letra em várias cores, padrão e 

diferentes fontes. 

 

 

Imagem 9 – Esboços de logotipos.  

De modo a conseguirmos visualizar melhor a capa, utilizámos os esboços finais para 

ponderar as várias possibilidades finais em diferentes capas, uma a cores e outra a 

preto e branco. 
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Imagem 10 – Experimentação do logotipo em possíveis capas. 

O logotipo final é simples e clean, pois concluímos que através de um estilo de letra 

mais simples, seria mais fácil este destacar-se, podendo, ainda assim, mudar-se a cor 

conforme o conceito das próximas edições da revista.  

 

 

Imagem 11 – Escolha final dos logotipos. 
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5.4. Imagens de inspiração para a revista 

 

 
Imagem 12 – Conjunto de imagens de inspiração. 
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5.5. Design gráfico da revista 

 

 O design da revista foi elaborado maioritariamente à mão, posteriormente 

digitalizado e editado em Illustrator. Cada página foi pensada consoante cada 

entrevistado e a sua estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 – Páginas da revista CAB. 
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6. Marketing Digital 
 
6.1. Email 

 

De modo a facilitar a comunicação entre a equipa da CAB, as professoras 

orientadoras, os entrevistados e todas as outras pessoas que são importantes para a 

realização e comercialização da revista, criamos um e-mail referente ao nome da 

revista e ao ano em que foi criada (2019) : cabe.magazine19@gmail.com. 

 

Imagem 14 – E-mail da revista CAB. 

 

O nome inicial da revista seria CABE e foi nessa altura que criamos o nosso correio 

eletrónico, daí o nome não estar atualizado, pois não foi possível mudá-lo 

posteriormente.  

Para a utilização do e-mail num contexto de estratégia de e-mail marketing, esta via 

de correspondência será uma forma de manter contacto com o público alvo 

(construindo uma base de dados com os seus mails, no futuro) e que permita o envio, 

com regularidade, de um conjunto de conteúdos sobre a revista e/ou sobre temas do 

interesse dos mesmos, permitindo uma comunicação nos dois sentidos. 

 

6.2. Instagram 

 
Decidimos que era bastante importante criarmos uma página de Instagram, sendo 

que inicialmente não tínhamos os contactos ou e-mail dos entrevistados. Porém, 

decidimos que este seria um meio facilitador de comunicação entre a revista e os 

mesmos (o Instagram, no contexto da estratégia de marketing digital, permite atingir 

outros objetivos de comunicação, determinantes para algumas das marcas serem 

bem-sucedidas neste meio). Para o contacto inicial com os artistas escolhidos para 

entrevistar, criamos um texto-tipo, que foi igualmente enviado para todos (nos 

anexos, alínea (a)). 

Para além disto, o Instagram é uma rede social muito utilizada na sociedade atual, 

o que beneficia a divulgação da revista e dos conteúdos inerentes à mesma.  

mailto:cabe.magazine19@gmail.com
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O objetivo é introduzir estratégias de engagement como editoriais e vídeos para 

promover a revista, de modo a criar um vínculo com o consumidor e comunicar 

diretamente com ele. Ao produzir first hand content a marca cria uma relação mais 

direta com o consumidor. É importante interligar o website oficial, a conta de Instagram 

e o canal de Youtube, para fácil acesso do cliente. O público alvo vive um lifestyle com 

um ritmo acelerado e tem a necessidade de comunicar com a marca de forma rápida e 

eficientemente. 

A página de Instagram será meticulosamente planeada e coesa, com as publicações 

bem alinhadas e com sentido estético. É também importante a regularidade das 

publicações, tendo sempre em consideração a qualidade do conteúdo. É vital que a 

página seja visualmente apelativa para o cliente. Isto vai incrementar o número de 

subscritores e potenciais clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15 – Página de Instagram da revista CAB. 
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6.3. Youtube 

 

Visto que elaboramos uma playlist (Playlist For Humanity) que acompanha a 

primeira edição da revista, decidimos criar um canal de Youtube com o intuito de a 

partilhar mais facilmente. Posteriormente, este canal poderá servir para outros fins 

relacionados com a revista, como por exemplo, o backstage dos editoriais, gravações 

das entrevistas (caso sejam presenciais), reportagens rápidas de artistas (quick 

questions), curiosidades sobre a revista e espaço de trabalho, entre outros. 

O link da playlist desta edição é: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBdAzKpgkDwUV90OjrkJAhlgO0uiULF_

C 

 

 

Imagem 16 – Playlist for Humanity. 

  



Ana João Cavalheiro | Beatriz Pereira | Carlota Magalhães 

- 44 - 

7. Estrutura da revista 
 

A estrutura da revista foi pensada e elaborada de forma lógica, tendo em conta a 

estética pretendida, intercalando entrevistas e editoriais e obedecendo a um fio 

condutor: apresentamos a revista e as suas criadoras (questionário de perguntas de 

resposta rápida); artigo relacionado com a temática da revista (os 5 sentidos), tendo 

em conta que o primeiro é a audição, apresentamos uma playlist com músicas 

relacionadas com o conceito/inspiração do nosso editorial final; entrevista a Luís 

Sequeira; editorial de maquilhagem (BEIJING); entrevista a Maria Sousa; entrevista a 

uma loja em 2ª mão (Yeahllow Store); entrevista a Francisco Pereira; editorial de moda 

(Alter Ego); entrevista a Ana das Aventuras; editorial de moda (RIOT! WELLIES); 

entrevista à loja Les Filles; editorial final; Separador NOW. 

A apresentação do conceito em primeiro lugar acabou por ser a forma mais fácil de 

introduzir a equipa e a revista. Intercalar os conteúdos foi uma decisão tomada em 

grupo de modo a que a leitura da revista não fosse cansativa e com demasiada 

informação corrida, pelo que os elementos gráficos e visuais vão sendo intercalados 

com os informativos, tornando a linguagem mais agradável e interessante. 

 

7.1. A equipa CAB 

 

De modo a darmos a conhecer a equipa integrante na revista decidimos elaborar 

um pequeno questionário com perguntas de resposta rápida. Questionário esse ao que 

respondemos consoante os nossos gostos pessoais. 

Segue-se então o questionário: 

Qual a tua celebrity crush? 

Cães ou gatos? 

Uma música marcante. 

Uma série e um filme. 

O que é que querias ser quando eras pequena? 

Uma peça de roupa. 

Uma cor. 

Uma alcunha. 

Um artista. 

Onde gostavas de viver um dia? 

Qual o teu lema de vida? 
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7.2. Temática dos 5 sentidos  

 

Audição - Álbuns com décadas de protesto por uma sociedade e humanidade 

melhores 

 A partir da temática dos cinco sentidos decidimos elaborar uma playlist repleta 
de álbuns musicais de géneros, origens e gerações diferentes entre si, e que refletissem 
o conceito do editorial principal da primeira edição da CAB Magazine.  
 A audição é o primeiro sentido a ser abordado. Foi nos valores que as músicas 
destes artistas defendem que nos guiámos e inspirámos de modo a elaborar o editorial 
principal. 
 A playlist é constituída pelas seguintes músicas e respetivos artistas: Talkin 
‘bout a Revolution (Tracy Chapman); Zombie (Cranberries); Polly (Nirvana); Fuck The 
USA (The Exploited); Boys Don’t Cry (The Cure); Land Of The Free (The Killers); Another 
Brick in the Wall (Pink Floyd); Just a Girl (No Doubt); Paranoid Android (Radiohead); 
Viva La Revolution (The Adicts); Killing in the Name (RATM); The Power of Equality 
(RHCP); Imagine (John Lennon); Where is the Love (Black Eyed Peas); This is America 
(Childish Gambino); Peace Frog (The Doors); War Pigs (Black Sabbath); Rebel Girl (Bikini 
Kill); Madrepérola (Capicua); Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades (José Mário 
Branco); O Primeiro Dia (Sérgio Godinho); Quando a Minha Voz (Alcool Club); Dar e 
Receber (António Variações); Jeremias o Fora da Lei (Jorge Palma); A Morte Saiu à Rua 
(Zeca Afonso); Subúrbios (Valete) e Assobia para o Lado (Carlão); Ninguém É Quem 
Queria Ser (Manuel Cruz); Ratos (Linda Martini); Lisboa Não Sejas Racista (Fado 
Bicha). 
 
 Na composição da revista apresentam-se as capas dos álbuns que albergam 
algumas das músicas anteriormente referidas, de modo a ilustrar o artigo, bem como 
um pequeno texto explicativo do conceito referente aos cinco sentidos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagem 17 – Página da CAB sobre artigo de música. 
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7.3.  Entrevistas 

 

Ao longo do confinamento, as entrevistas foram sendo escritas e debatidas em 

grupo. Inicialmente deparamo-nos com algumas questões no processo de escrita e na 

escolha das questões que iríamos fazer aos entrevistados, pois nenhum dos membros 

da equipa tem carteira de jornalista. 

Primeiramente contactamos os possíveis entrevistados por mensagem no 

Instagram, e após a sua resposta procedemos à escrita e envio das entrevistas via email. 

Escolhemos fazer entrevistas por email, devido ao confinamento e a toda a conjuntura 

atual. 

Assim que tínhamos resposta às entrevistas fomos guardando em pastas, corrigindo 

com o auxílio das nossas coordenadoras de projeto e guardando de novo uma versão 

final. 

Escrevemos também pequenas introduções, de modo a “anunciarmos” os nossos 

entrevistados e solicitámos algumas imagens aos mesmos para incluir na revista, caso 

fosse necessário e se justificasse. 

 

7.3.1. Luís Sequeira 

 

Figurinista ou costume designer, Luís Sequeira é um dos nossos entrevistados. 

Trabalhou como figurinista do filme The Shape of Water de Guillermo del Toro, no filme 

Carrie, entre outros. Desde aspirações a momentos engraçados, Luís Sequeira dá-nos a 

conhecer um pouco sobre si e o seu percurso no mundo do espetáculo e dos figurinos.  

1. Quando surgiu o seu interesse pelas linhas e agulhas? 

2. Que aspetos do seu percurso académico tiveram mais impacto na sua carreira? 

3. Como surgiu o seu interesse pelo mundo do cinema e dos figurinos? 

4. Que função cumpre o figurino na história de um filme? 

5. A que referências recorre, para se inspirar, na criação das peças das personagens 

de um filme? 

6. O facto de ser o resultado de duas culturas, influencia o seu processo criativo? 

7. De que maneira descreveria o seu processo criativo? 

8. Sabemos que trabalhou em diferentes géneros cinematográficos: Charlie Bartlett 

(comédia), Mamã e Carrie (terror). A forma como se prepara diverge consoante o 

género? Como capta a essência de cada filme? 

 9. Qual o trabalho que lhe deu mais gosto de fazer ou com o qual se identificou 

mais? 
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10. Disse numa entrevista ao Observador: “se leio o guião e ele não me dá nada, 

nenhuma imagem, então não faço o filme.” Na sua opinião, é fulcral haver empatia com 

o guião para começar um novo projeto? 

11. Percorreu um longo caminho até conquistar o que conquistou. Que conselho 

daria a futuros criadores e artistas que querem trabalhar na área? 

12. O que diria ao seu eu de 20 anos? 

13. Qual é a sua característica mais forte? 

14. Um hobbie desconhecido das pessoas que lhe são mais próximas? 

15. Qual é a pessoa que mais admira? 

16. Uma pessoa com quem gostasse de trabalhar no futuro. 

17. Uma memória engraçada... 

18. Qual é o seu lema de vida? 

 

7.3.2. Maria Sousa 

 

Representa e apoia um mundo onde a indústria da moda é mais sustentável. Um 

mundo onde as pessoas compram mais conscientemente. Buy Less but Better é um dos 

lemas que Maria Galvão de Sousa mais defende. 

É criadora de conteúdos para o seu blog e redes sociais, trabalhando em simultâneo 

em comunicação e produção de moda, Maria consegue ainda dar workshops e 

desenvolver projetos sustentáveis. 

Revelou-nos então um pouco sobre o seu percurso no meio artístico. 

1. Quando surgiu o teu interesse pela arte, moda e sustentabilidade?  

2. Sabemos que tens um blog, que trabalhas em fotografia, nos media e no digital, 

comunicação e produção de moda, dás workshops e que, de momento abraças alguns 

projetos sustentáveis. Conta-nos um pouco sobre o teu percurso.  

3. Como descreverias o teu processo criativo? Qual a tua maior inspiração? 

4. Como surgiu esta necessidade de embarcar em projetos sustentáveis? 

5. A temática da sustentabilidade é cada vez mais um tema de grande interesse. 

Tens algumas dicas para nos dar? 

6. Recomendas algum documentário, filme ou livro relativos a essa temática? 

7. Falas muito sobre a importância dos materiais e fibras ainda em estado bruto. 

Fala-nos um pouco acerca disso. 
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8. Qualidade vs quantidade. Para ti a qualidade e a veracidade com que a marca 

interage com o consumidor e a sua própria equipa são bastante importantes. Podes 

explicar-nos o porquê? 

 9. Destaca os artistas, marcas ou lojas em segunda mão que gostas de apoiar e que 

toda a gente devia conhecer. 

10. Obrigada pela partilha. Queres deixar uma mensagem aos leitores da CAB? 

 

7.3.3. Yeahllow Store 

“As peças Yeahllow são selecionadas com muito rigor e tratadas 

com muito carinho. São peças com vintage appeal, peças únicas, com 

históricas únicas. Peças que podem fazer a diferença de um outfit. 

Peças que merecem quem as saiba apreciar.” 

(2) 

 

Beatriz Lima, formada em Comunicação e Marketing, trabalhou em Londres, sítio 

onde nasceu o seu grande amor: as lojas vintage. 

1. Como surgiu a ideia de criar a Yeahllow? 

2. O que é que te dá mais gosto no teu trabalho? 

3. Que tipo de peça mais te requisitam? E qual o artigo que mais te pedem para 

procurar? 

4. Fala-nos um pouco sobre o teu público. 

5. Sabemos que trabalhaste em Londres e que foi lá que nasceu o teu grande amor 

pelas lojas vintage. Que lojas costumavas frequentar? 

6. Dentro do teu trabalho, qual é a parte que gostas mais e menos? 

7. Como funciona todo o processo desde a procura das peças até estas chegarem ao 

cliente? 

8. O conceito da nossa revista relaciona-se com os 5 sentidos. Sendo um deles a 

audição. Revela-nos, se puderes, uma das músicas da tua vida ou uma que guardes na 

memória com carinho. :) 

9. Obrigada pela partilha. Queres deixar uma mensagem aos leitores da CAB? 
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7.3.4. Francisco Pereira 

 

Licenciado em Design de Moda e Têxtil, Francisco Pereira é um dos jovens 

promissores que integram o Sangue Novo na Moda Lisboa. Contou-nos um pouco sobre 

o seu percurso. 

1. Quando surgiu o teu gosto pela moda? 

 2. O que querias ser em criança? 

3. Qual foi a primeira peça que confecionaste? 

4. Qual é a tua maior fonte de inspiração para os conceitos que desenvolves? 

5. Na tua opinião o facto de teres frequentado o curso de Artes Visuais no ensino 

secundário cultivou a tua visão e o gosto pela criação de conceitos e desenvolvimento 

criativo? Se sim, de que forma?  

6. Sabemos que apresentaste recentemente a coleção TORN VISION aw21 no 

Sangue Novo. Como foi a sensação de ver o teu trabalho ser apresentado pela segunda 

vez no grande evento nacional que é a Moda Lisboa? 

7. Quais as áreas no teu percurso académico tens tido mais gosto em desenvolver? 

(ilustração, confeção, modelagem, etc) 

8. O processo de trabalho em equipa num desfile por vezes torna-se complicado, 

mas divertido também. Guardas alguma memória engraçada do backstage? 

9. No futuro gostarias de trabalhar em parceria com algo ou alguém? 

10. O que dirias ao teu eu de 15 anos? 

11. O conceito da nossa revista relaciona-se com os 5 sentidos. Sendo um deles a 

audição. Revela-nos uma das músicas da tua vida, ou uma que guardes na tua memória 

com carinho. 

 

7.3.5. Ana das Aventuras 

 

Ana Ventura ou “das Aventuras”, como se intitula nas redes sociais é uma 

ilustradora, modelo, amante da realização e fotografia, content creator, comunicadora, 

entre outros. Oriunda de uma família de artistas, Ana pretende transmitir emoções e 

valores através da sua arte. 

Inspiradora e apaixonada pelo seu trabalho, Ana das Aventuras revelou-nos um 

bocadinho do seu mundo. 

1. Quando surgiu o teu interesse pela arte? 

2. Que memória marcante da tua infância guardas? 
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3. Se tivesses de escolher uma das áreas em que trabalhas qual seria e porquê. 

4. Sabemos que tens uma paixão enorme pela realização. Fala-nos um pouco disso. 

5. O facto de teres pais criativos desenvolveu a tua personalidade de que forma? 

6. Estar rodeada de pessoas criativas é emocionante ou os egos começam a 

sobrepor-se? 

7. Fala-nos sobre o teu processo criativo. 

8. Sabemos que o teu pai te obrigou a ver A VIDA É BELA em pequena (risos), diz-

nos outro filme que te tenha marcado. 

9. Sentes que cada vez mais os novos artistas são apoiados ou é ainda um percurso 

longo a percorrer? 

10. Alguém a quem contes os teus pensamentos mais profundos (sem ser a 

Verinha). 

11. Sabemos que tens um projeto audiovisual com o Bruno e o Leitão chamado “Os 

Animais Também Falam”. Revela-nos um convidado ou uma situação que te tenha 

ficado marcado na memória pela positiva. 

12. O que dirias ao teu eu de 18 anos? 

 

7.3.6. Les Filles 

 

“Les Filles is an online platform born out of the complicity between 

two friends who share a taste for wearing too much glitter in daylight 

and everyday dressing up. (…) 

Les Filles is dedicated to brands and designers who reflect the 

personality of the wearers. It honors materials, techniques and 

craftsmanship, celebrating attitude and identity. It is about making a 

difference through the details, adding quality and individuality. (…) 

(3) 

 

Após a abertura de uma pop up store em Lisboa, a Les Filles transitou para um 

espaço definitivo, que alberga e vende roupa e acessórios de diversas marcas e 

designers cuidadosa e carinhosamente selecionadas. São várias as marcas que 

compõem a loja. Entre elas Alexandra Moura, Marques de Almeida, Andres Gallardo, 

HIBU e Lazy Oaf, entre outras. 
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Joana e Maria João são as criadoras da marca e loja e revelam-nos um pouco sobre 

a Les Filles. 

1. Quando e como surgiu a ideia de abrir um espaço definitivo em Lisboa? 

2. Que tipo de cliente por norma frequenta a loja física? 

3. Como surgiu o nome Les Filles? 

4. Sabemos que se conheceram no curso de Design de Moda na Faculdade de 

Arquitetura e que seguiram caminhos diferentes (A Joana estudou maquilhagem e a 

Maria João trabalhou em publicidade.) O facto de terem experienciado áreas tão 

distintas, fez com que retirassem algo das respetivas áreas, ajudando na criação do 

conceito da Les Filles? 

5. Sabemos que são apaixonadas por peças divertidas e cheias de “glitter”. Na vossa 

opinião quais são as características que mais despertam interesse no cliente? (ex: a cor, 

o toque da peça, a marca) 

6. Como tem sido a experiência de trabalhar em conjunto com uma amiga? 

7. Tendo em conta o tipo de marca que acolhem na vossa loja, falem-nos um pouco 

sobre a importância em adquirir peças “para a vida”, peças que foram pensadas 

meticulosamente e com carinho e que honram os materiais e as técnicas? 

8. O que procuram numa marca quando a selecionam? Como é o processo de seleção 

e integração da marca? 

9. O conceito da nossa revista relaciona-se com os 5 sentidos. Sendo um deles a 

audição. Revelem-nos, se puderem, uma das músicas das vossas vidas ou uma que 

guardem na memória com carinho.  

10. Obrigada pela partilha. Querem deixar uma mensagem aos leitores da CAB? 

 

7.4. Editoriais 

 

Ao longo do confinamento fomos desenvolvendo diversos editoriais para a 

disciplina de Produção de Moda. Acabámos por dar um rumo/espaço a esses editoriais, 

expondo-os na CAB, em detrimento dos editoriais pensados inicialmente.  

 

7.4.1. Riot Wellies 

 

7.4.1.1. Conceito 

 

Este editorial é da autoria de Carlota Magalhães. 
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O conceito “Riot Wellies”, foi primeiramente conduzido pela ideia de que as 

crianças, muitas vezes querem vestir-se a elas próprias e acabam por fazer um certo 

pandã, associado frequentemente à falta de gosto ou “pirosice”.  

 De modo a compor e fundamentar o conceito, pensei em algumas memórias de 

infância, que acabam por “confirmar” essa mesma ideia. 

Quando tinha cerca de 3 anos o meu pai vestiu-me à pressa para ir para a creche e 

com o meu ar sábio disse que não ia “assim vestida feita palhaça”.  

 Uma outra vez calcei umas galochas cor-de-rosa em pleno verão e não deixei 

que ninguém mas tirasse. 

 As crianças, tal como os adultos, têm personalidades, apetites, atitudes e 

oscilações de humor. Têm, portanto, “várias cores” dentro delas. Há crianças que são 

pequenos “punks”, crianças amorosas e risonhas e crianças que já nasceram a revirar 

os olhos como eu. 

 A inspiração acabou por evoluir e assentar em simultâneo no livro “A Casa das 

Sete Cores” da Rua Sésamo. Nesta casa existe um hotel em que cada quarto é temático 

e tudo nele é da mesma cor.  

 O editorial e a sua estética acabam por combinar o colorido, o cute, o punk, o 

infantil, o divertido, a obstinação e toda a envolvência daquilo que são os verdadeiros 

riots interiores de uma criança, fazendo a ponte para o mundo adulto. 

 É composto por 8 “sessões fotográficas” em que os coordenados são compostos 

inteiramente por peças da mesma cor, inclusive a maquilhagem e acessórios, 

representativos da celebração do poder de escolha e da validação das crianças e dos 

seus pensamentos. 

 

7.4.1.2. Equipa 

 

Para o desenvolvimento deste editorial e devido à sua génese in doors, o guarda 

roupa, o fotógrafo, a modelo, o local e tudo aquilo que a produção envolveu, foi ditado 

pelas circunstâncias, interdições e restrições evidentes. 

Deste modo, em seguida segue-se a listagem dos componentes inerentes à conceção 

deste editorial. 

 

Vestuário e acessórios- Carlota Magalhães (produção) 

Fotografia- Helena Santos 

Modelo- Carlota Magalhães 

Local- interior de um apartamento (parede branca) 
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Maquilhagem e cabelo- Carlota Magalhães 

Styling- Carlota Magalhães 

 

 

7.4.2. Alter Ego  

 

7.4.2.1. Conceito  

 

Este editorial é da autoria de Beatriz Pereira.  

O conceito deste editorial é a criação e utilização de alter ego(s). Num mundo em 

que temos de nos comportar corretamente na sociedade, como por exemplo, na escola, 

no emprego, em espaços públicos, etc, é importante encontrarmos um escape que nos 

permita explorar o nosso eu mais excêntrico ou, pelo menos, a verdadeira essência de 

quem somos. Desta forma, o editorial foi feito segundo o meu alter ego – uma pessoa 

mais espontânea, mais rebelde, confiante e poderosa.  

Tal como os super-heróis, como o Homem Aranha e o Batman, tem alter egos para 

poderem viver uma vida normal, ou como os cantores Beyoncé (Sasha Fierce) e David 

Bowie (Ziggy Stardust), a criação de um alter ego é bom para sairmos da nossa zona de 

conforto, criar um distanciamento da nossa rotina e simplesmente porque é divertido. 

Assim, pensei de que forma é que eu me expresso e visto quando estou a encarnar 

o meu alter ego. Sinto que me visto de maneira a me sentir mais poderosa, já que na 

“vida real” normalmente não me sinto assim. Por ter uma personalidade que aparenta 

aos outros uma certa doçura e até ingenuidade, tento expressar-me de forma rebelde 

e confiante para contrariar o meu look habitual. Por outro lado, a minha personalidade 

pode passar uma ideia de pessoa fechada e “rija”, então também há fases em que o meu 

alter ego se mostra muito mais afeminado e cute. 

Normalmente, estas sensações são melhor transmitidas através da roupa que uso: 

meias de rede, cintos expressivos, cores escuras/cores muito girlie (depende do estado 

de espírito), botas/ténis pesados, etc… Assim, usei certos outfits que costumo usar 

quando estou no mood de trazer ao de cima o meu alter ego.  

As poses são provocadoras, com feições chateadas e rebeldes, mas também, 

nalgumas, uma expressão que revela brincadeira.  
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7.4.2.2. Equipa 

 

O desenvolvimento do editorial foi feito dentro do teatro Vaatão, pois é um espaço 

que permite uma maior manobra dos cenários pretendidos de modo a completar o 

conceito do editorial.  

Vestuário e acessórios- Beatriz Pereira (produção) 

Fotografia- João Pedro Lopes 

Assistente de fotografia – Sara Catarina Mendonça 

Modelo- Beatriz Pereira 

Local - Teatro Vaatão 

Maquilhagem e cabelo- Beatriz Pereira 

Styling- Beatriz Pereira 

 

7.4.3. Beijing 

 

7.4.3.1. Conceito 

 

Este editorial é da autoria de Ana João Cavalheiro. 

O conceito deste editorial nasceu da paixão pela cultura oriental. Beijing é um 

editorial inspirado nas máscaras da Ópera de Pequim (Beijing), Ópera Chinesa com 

mais de 200 anos. Estas máscaras imitam os desenhos de rosto chineses, que eram 

utilizadas em óperas, festivais, celebrações e representam o caráter ou personalidade 

de um artista, o humor intenso ou o estatuto social. 

Já as pinturas faciais da Ópera, podem caracterizar-se em quatro categorias como a 

maquilhagem de personalidade (desenhos faciais), maquilhagem decorativa (rostos 

decorados), maquilhagem de humor (mudança de desenhos faciais) e maquilhagem 

psicográfica (desenhos faciais semelhantes a animais).  

Inicialmente, só eram usadas três cores - o vermelho, o branco e o preto - cada um 

com a sua simbologia. O preto simbolizava a disposição séria e a força, o branco o 

caráter astuto e suspeito e o vermelho, a lealdade, a integridade e a coragem.  

De modo a poder transportar a cultura chinesa antiga para a atualidade, decidi 

escolher uma das categorias das pinturas faciais - maquilhagem de personalidade, e 

utilizei esta categoria para retratar várias emoções como a felicidade, a tristeza e a 

surpresa. 

 Decidi também alargar o leque de cores utilizadas. Assim, pesquisei pelas cores 

tendência SS20 e à paleta de cores que apareceu atribuí as emoções que ia retratar. As 
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cores mais vivas, como o laranja e o azul turquesa, para simbolizar a felicidade. Os tons 

cinza e azulados para representar a tristeza. E por último, os tons avermelhados para 

representar surpresa. 

 

7.4.3.2. Equipa 

 

Vestuário e acessórios - Ana João Cavalheiro (produção) 

Fotografia- Ana João Cavalheiro 

Modelo- Ana João Cavalheiro 

Local- interior de um apartamento (tecido preto na parede e parede branca) 

Maquilhagem e cabelo- Ana João Cavalheiro 

Styling- Ana João Cavalheiro 

 

7.5. Editorial Sustentabilidade 

 

Como complemento à área de sustentabilidade da revista, decidimos incluir o 

editorial de duas colegas finalistas de Design de Moda e Têxtil. 

 

7.5.1. Conceito 

 

Este editorial é da autoria de Francisca Isabel e Mariana Raposo.  

Nunca se falou tanto de sustentabilidade. É quase impossível ignorar a realidade 

que diferentes media retratam da indústria da moda, muitas vezes assustadora. A 

discussão existe. Mas qual será o passo necessário para deixar de se fechar os olhos no 

momento de comprar? É apresentado o problema para o qual não há uma solução 

exata, percorrendo um caminho que alerte a consciência individual. A estética da horta 

serve de analogia à pequena indústria e ao consumo informativo. Num apelo do 

regresso às origens, onde nem sempre se consumiu desmesuradamente.  

 

7.5.2. Equipa 

 

Vestuário e acessórios – Produção e algumas peças feitas por Mariana Raposo. 

Fotografia – Mariana Raposo. 

Assistente de fotografia – Leonardo Marcelino. 
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Modelos – Mariana Raposo e Francisca Isabel. 

Cenário - Exterior em contacto com a Natureza, e cenário agrícolas, como hortas e 

campos de cultivo. 

Local – Castelo Branco - Barrocal e Zona da Lagoa / Benedita - Casa Avós Mariana / 

Fátima – Casa Francisca. 

Maquilhagem e cabelo – Mariana Raposo e Francisca Isabel. 

Styling - Mariana Raposo e Francisca Isabel. 

 

7.6. Editorial Humanity 

 

7.6.1. Conceito 

 

O conceito foi conduzido pelos acontecimentos recentes referentes às 

manifestações pelos direitos humanos e por todas as causas sociais e direitos 

igualitários. 

A CAB é uma revista que defende direitos iguais para todos os seres humanos. 

Vivemos e respiramos todos o mesmo ar. Mas teimamos em que haja ainda 

diferenças na qualidade e quantidade desse mesmo ar, distribuído de maneira 

completamente desequilibrada pelos diversos grupos de pessoas que existem no 

mundo. Sejam eles minorias étnicas ou sociais. 

Protestamos contra os direitos dos outros e cada vez menos nos apercebemos que 

em detrimento, acabamos por nem defender os nossos, com unhas e dentes. 

As manifestações são o mais próximo de um abraço coletivo a que temos direito nos 

dias que correm, são a representação de sentimentos reprimidos, são o desmantelar de 

muros a pouco e pouco com a ajuda de muitos martelos pequeninos que trabalham em 

conjunto por uma sociedade livre de preconceito e julgamentos. 

Vivemos desfasados de realidades alheias. Até da nossa própria realidade. Cada vez 

mais tapamos os olhos, só abrindo quando nos atacam o ego. Teremos nós direito a ter 

ego sem possuirmos uma réstia de humanidade e compaixão? 

De modo a concretizarmos o editorial de moda fizemos uma pesquisa de imagens 

de manifestações pelos direitos humanos e inspirarmo-nos nelas. Tentamos também 

escolher um local pouco movimentado onde pudéssemos fotografar. As maquilhagens 

e o guarda roupa que escolhemos são escuros, de modo a não dar muito ênfase a cores 

e fazer com que as fotos tivessem um “peso” ainda maior. 

Tendo em conta a temática do editorial decidimos editar as fotografias a preto e 

branco. 
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7.6.2. Equipa 

 

Vestuário e acessórios - Equipa CAB (produção) 

Fotógrafa- Equipa CAB 

Modelos - Equipa CAB 

Local – Castelo Branco, Matadouro (exterior) 

Maquilhagem e cabelo- Equipa CAB 

Styling- Equipa CAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 18 – Conjunto de imagens de inspiração para o editorial. 
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8. NOW – Artistas emergentes 
 

Um dos tópicos/separador cruciais desta edição da CAB é a revista NOW. A NOW é 

uma revista do Desfile Moda Castelo Branco’20, patrocinado pela Câmara Municipal de 

Castelo Branco. O desfile apresenta as coleções finais dos alunos finalistas da 

licenciatura e do mestrado, do curso de Design de Moda e Têxtil da ESART, tal como os 

concursos do PFN e do Bordado de Castelo Branco. Na revista também é incluída uma 

secção sobre a Dielmar, marca que está presente todos os anos no desfile. São também 

apresentados dois designers convidados para exporem as suas coleções. 

Devido à pandemia em que vivemos atualmente, não podemos apresentar na nossa 

revista parte do conteúdo referido anteriormente.  Estes elementos são essenciais para 

a realização da NOW e, desta forma, deixamos espaço na CAB para que, no próximo ano, 

estas páginas possam ser devidamente preenchidas. 

Desta forma, apresentamos os conceitos e moodboards da turma finalista e dos 

alunos de mestrado que também iriam apresentar as suas coleções no desfile deste ano, 

para que sejam representados na mesma. Isto porque as coleções destes alunos foram 

já desenvolvidas, daí termos acesso a este conteúdo. 

Para que fosse mais fácil entender o porquê de algumas páginas estarem por 

preencher, decidimos criar um carimbo que simboliza a ausência deste conteúdo. 

Todas as páginas que não puderam ser preenchidas este ano vão ser carimbadas com 

o mesmo. 

 

 

Imagem 19 – Carimbo Covid-19. 

 

De seguida, enumeramos os textos que ficam em falta na NOW, pela impossibilidade 

da realização do desfile: 

− Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco; 

− Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco; 

− Diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas; 

− CEO da Associação Selectiva de Moda; 

− Coordenadora do curso de Design de Moda e Têxtil; 

− Designers convidados; 

− Dielmar; 



Revista CAB 

 

- 59 - 

− Concurso do Bordado de Castelo Branco (júri, concorrentes, designers 

convidados); 

− Concurso Novos Criadores Portuguese Fashion News PFN (Tema, júri, 

concorrentes, vencedores); 

− Cartaz do desfile Castelo Branco Moda’20; 

− Ficha Técnica. 

 
8.1. Alunos ESART 

 

Todos os anos na revista NOW se faz uma apresentação da turma finalista da 

licenciatura de Design de Moda e Têxtil. Esta informação serve para complementar o 

desfile e para dar a conhecer ao público um pouco mais sobre cada aluno e a respetiva 

coleção final.  

Decidimos desde cedo que, em vez de usarmos as ilustrações dos coordenados 

finais (como é habitual), iriamos mostrar apenas os conceitos e moodboards de modo 

a criar algum suspense antes do desfile. Esta decisão acabou por ser benéfica, pois 

devido à pandemia os coordenados não foram executados. De modo a apresentarmos 

a turma finalista, decidimos elaborar, também, um separador com fotografias dos 

alunos. 

Procedemos ao pedido geral das fotografias, conceitos e moodboards tanto aos 

alunos finalistas como aos alunos de primeiro ano de mestrado. Em geral, tivemos um 

bom feedback de todos, no entanto, devido à situação ficamos sem grande meio de 

comunicação com os alunos de mestrado pelo que decidimos não incluir já os seus 

trabalhos. Caso seja possível, no decorrer do próximo ano, incluiremos os mesmos na 

revista.  
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9. Orçamentação 
 

Uma vez que a revista não poderá ser comercializada este ano letivo, ponderámos 

em conferência com as orientadoras do projeto comercializar a mesma no desfile que 

se realizará (idealmente) no próximo ano.  

Também identificámos um cliente que pudesse patrocinar a revista. Posto isto, o 

cliente que identificámos foi a Câmara Municipal de Castelo Branco, que, por norma, 

patrocina a revista do desfile (NOW).  

Foi-nos dada a informação que, em anos anteriores, são impressos habitualmente 

cerca de 500 exemplares. Visto que o valor de venda da revista do desfile é um assunto 

que foge aos nossos domínios (por norma fica por cerca de 20 euros), procedemos, 

ainda assim à elaboração de um orçamento/estimativa de orçamentação da revista. 

Assim, elaboramos um orçamento fictício para calcular a remuneração dos 

membros da equipa CAB. 

 

 

 

Tabela 2 – Cálculo de custos. 

 

As atividades em horas estão já multiplicadas por três, número dos membros da 

equipa CAB. O preço/hora foi decidido por nós, pois um cálculo mais aprofundado só 

será possível quando houver rendimento e, posteriormente, a verificação do montante 

dos impostos.   

Habitualmente, seria contabilizado no semi-total de material, a impressão da 

revista. No entanto, tendo em conta que este projeto é inicialmente vendido à Câmara 
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Municipal de Castelo Branco e é a mesma que se responsabiliza pela impressão da 

revista, nós não temos acesso à orçamentação. 

O custo calculado para a realização deste projeto foi de 7160 Euros. 
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10. Conclusão 
 

Em suma, é com orgulho que apresentamos a CAB Magazine.  

Dada a realização deste projeto, é em grupo que analisamos as aprendizagens, 

dificuldades e as lições de vida que retiramos do mesmo. De modo a desenvolvermos 

as nossas capacidades de trabalho em equipa, exploração e produção de conteúdos, 

elaboração de entrevistas, entre outras, foi necessária uma preparação, que devido ao 

estado atual de pandemia, nos foi difícil obter. Porém, ao trabalharmos com as 

ferramentas que nos são tão próximas, como as redes sociais e o correio eletrónico, 

pensamos que conseguimos ultrapassar as nossas dúvidas e reforçar o nosso sentido 

de autonomia.  

Assumimos à força diversos papéis, como produtoras e editoras de moda, 

entrevistadoras e, em simultâneo, lidámos diversas vezes com opiniões, ambientes e 

repercussões menos favoráveis ao desenvolvimento do nosso projeto. Contudo, com 

todas essas situações conseguimos aprender cada vez mais, e todos os erros e falhas 

nos fizeram querer melhorar as nossas capacidades. 

Por fim, a nossa mais genuína opinião, é que ao realizarmos este projeto 

conseguimos abrir caminho para outras áreas do nosso interesse, que um dia poderão 

complementar-nos e auxiliar-nos enquanto criativas e profissionais da nossa área de 

trabalho, que é o mundo da moda. 
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11. Webgrafia 
 

https://umbigomagazine.com/pt/ultimo-numero/ 

https://issuu.com/vexo/docs/vexo_digital 

https://www.instagram.com/vexomag/?hl=pt 

https://www.instagram.com/mariagdgsousa/?hl=pt 

http://parqmag.com/wp/ 

https://umbigomagazine.com/loja/historia/ 

https://vexomag.bigcartel.com/ 

https://vexomag.bigcartel.com/products 

https://www.portal-cinema.com/2018/09/entrevista-luis-sequeira-

figurinista.html 

https://www.melanciamag.net/ana-das-aventuras 

https://www.behance.net/__Ventura 

https://soundcloud.com/joanapod/ep20 

https://www.instagram.com/mariagdgsousa/ 

https://www.thefeetingroom.com/blogs/travel/whats-next-for-fashion-

reflecting-on-the-post-pandemic-changes-in-the-industry 

https://www.modalisboa.pt/pt/designers/franciscopereira 

https://www.youtube.com/watch?v=3VsDsuyRIBI 

https://nit.pt/compras/lojas-e-marcas/les-filles-pop-up-store-lisboa 

https://www.vogue.pt/les-filles-a-nova-loja-de-culto-em-lisboa 

https://nit.pt/compras/lojas-e-marcas/filles-nova-loja-lisboa-designers 

https://lesfill.es/pages/about-us 

https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/esta-loja-online-vai-a-caca-de-tesouros-

vintage-por-nos/901647/ 

https://yeahllowstore.com/collections/women 

https://www.doutorfinancas.pt/vida-e-familia/abrir-uma-empresa-saiba-quanto-

custa-e-o-que-deve-ter-em-consideracao/ 

https://www.google.com/maps/place/Yeahllow+-Vintage+Store/ 

https://www.modalisboa.pt/pt/fashionweeks/modalisboacollective/designers/fr

anciscopereira 
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12. Anexos 
 

(a) – Texto-tipo enviado para os entrevistados. 

 

“Boa tarde,  

A revista CAB é o projeto académico de três alunas finalistas do curso de 

Design de Moda e Têxtil, da Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelo 

Branco: Beatriz Pereira, Carlota Magalhães e Ana João Cavalheiro. Sem fins 

lucrativos e, nesta fase, sem o intuito de se tornar comercial, a revista procura 

abordar um vasto leque de temas dentro do âmbito das Artes: design; dança; 

música; representação; pintura; maquilhagem; moda; styling; ilustração; 

graffiti; etc, com o objetivo de dar a conhecer novos talentos nacionais, criando 

um espaço para que os novos talentos possam dar a conhecer o seu trabalho. 

Desta forma, gostaríamos de saber se é possível enviarmos algumas perguntas 

para integrar nesta publicação académica, de modo a conseguirmos realizar o 

nosso projeto e simultaneamente darmos a conhecer os vossos projetos 

artísticos junto da nossa comunidade. 

A revista irá ter um número impresso a distribuir no desfile final do curso, cuja 

data aguarda novo agendamento por motivos relacionados com a pandemia 

que o país, e resto mundo, vive. 

Desde já́ gratas pela disponibilidade, 

Cumprimentos 

CAB” 
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