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Bem, 2020 está quase a acabar e que ano que foi este. Gosto

muito de fazer um ritual anual em que escolho e reflito qual é a
palavra que marcou o ano. Sem dúvida que a palavra deste ano é
montanha russa. Meu deus, que montanha russa. Cheia de altos
e baixos, recheada de emoções, de desafios, de mudanças.

Todos pensávamos que 2020 ia ser O ano, mas ninguém estava à
espera que ele fosse ser assim. Uma pandemia veio mudar
completamente as nossas vidas, abalar as nossas rotinas e puxar
por nós ao nível máximo. 

De uma forma ou de outro este vai ser um ano que nunca ninguém
vai conseguir esquecer. Só espero que o próximo ano que se
avizinha seja melhor em todos os aspetos. 

Noutro ponto de vista queria falar convosco de uma coisa. Terei
sido a única a enjoar do meu armário? Não tenho saído muito de
casa - como é óbvio -, mas quando o faço tenho tendência a usar
sempre as mesmas peças. Por norma peças bem mais confortáveis
do que as habituais. Passei a olhar para o meu armário e a não me
identificar com muita coisa... 

Sei que não sou a única, até porque já vi algumas pessoas falar
disso no Instagram e no YouTube, mas achei curioso. Porque será
que de repente senti esta necessidade de mudar "radicalmente"
de estilo? Partilha comigo a tua opinião por mensagem privada no
Instagram (@hela.pt) se também sentes o mesmo! 

Hela MagazineHela Magazine
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Hela RecomendaHela Recomenda
Uma rubrica já recorrente no site. Cheguei inclusive a dar várias sugestões
no Instagram, mas agora decidi trazer este formato para a revista. Algumas
são descobertas recentes enquanto outras são amores antigos.

Clica nas imagens

para ires direto

para os conteúdos.

Moya Mawhinney

A Moya foi uma sugestão de vídeo
que o próprio YouTube me deu.
Rapidamente me apaixonei pela
estética e pela calma dela. 

196 MIL SUBSCRITORES
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Instagram

Stpephinie Noelle

Acompanho a Chez há muito tempo. É daquelas
pessoas que sinto que me acompanha desde a

adolescência e não imaginam como tem sido
importante vê-la crescer enquanto eu própria cresço.

61,6 K SEGUIDORES

Bonnie Rodríguez

Se te custa encontrar uma pose para
fotografar a Bonnie é a professora
ideal. Ela mostra-te como os
ângulos fazem diferença.

2.1 M DE SEGUIDORES
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Tita Vicente

https://www.youtube.com/c/moyamawhinney
https://www.instagram.com/chez_noelle/
https://www.tiktok.com/@bonnierzm
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+ inspirações+ inspirações

Clica nas 
imagens
 para 

comprar

H&M

Jeans slouchy, 22,99€
Pull and Bear

Botins, 39,99€
Stradivarius
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Casaco comprido, 49,99€

All Star, 90€
JD Sports

Sweater cropped, 25,99€

Stradivarius

Mala, 17,99€
Stradivarius

Casaco borrego, 59,99€

Stradivarius

Vestido de malha, 22,99€
Pull and Bear

Mochila, 15,99€
Pull and Bear

@freyakillinSeguir

https://www2.hm.com/pt_pt/productpage.0872537004.html
https://www.instagram.com/p/CGm-3xbhPVD/
https://www.instagram.com/p/CEjTxIWF0WI/
https://www.pullandbear.com/pt/mulher/vestu%C3%A1rio/jeans-slouchy-b%C3%A1sicas-coloridas-c1030124017p502177885.html?colorId=712
https://www.jdsports.pt/product/castanho-converse-chuck-taylor-all-star-hi-70s/386850_jdsportspt/?istCompanyId=503b8b10-511a-4acf-93a5-bd677ebb18d8&istFeedId=e777a9cd-fbd2-48b8-9c9d-a6b0a9468dc9&istItemId=imltwrtii&istBid=t&gclid=CjwKCAiA5IL-BRAzEiwA0lcWYgd6F1EsHgCFqtg67et5f-7U128W0PljD2OH0KXdWv6e_o_ssH5ctBoC2UEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.stradivarius.com/pt/sweater-cropped-de-gola-alta-c0p301898501.html?colorId=450
https://www.stradivarius.com/pt/mala-a-tiracolo-acolchoada-com-corrente-c0p301781685.html?colorId=001
https://www.stradivarius.com/pt/sobretudo-borrego-c0p301850001.html?colorId=004
https://www.pullandbear.com/pt/mulher/vestu%C3%A1rio/vestido-de-malha-com-gola-alta-c1030124017p502292676.html?colorId=704
https://www.stradivarius.com/pt/botins-rasos-com-cord%C3%B5es-c0p301761760.html?colorId=001
https://www.pullandbear.com/pt/mulher/complementos/malas/mochilas/mochila-city-bag-c1030046009p502338502.html?cS=040
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2020 está a ser um ano atípico. Num ano que se quer cada vez mais
dar importância aos pequenos negócios locais ou a marcas
portuguesas é inevitável falar-se também de um consumo mais
consciente e mais sustentável.

Estes dois tópicos não são com certeza novos para ninguém. Desde há
uns anos para cá que se tornaram temas cada vez mais recorrentes e
conhecidos do público em geral. Arrisco-me a dizer que já não são
apenas uma tendência, como muitos achavam, mas que passaram a ser
uma preocupação real de muitas pessoas.

Muito já se falou sobre este assunto: a poluição que as fábricas de
marcas *fast fashion* causam no mundo; os problemas dos
trabalhadores mal pagos e das condições duvidosas em que muitos
trabalham; a exploração que existe em certos países para o mercado
da moda, entre tantos outros. Para além de notícias e com uma rápida
pesquisa conseguem também encontrar documentários sobre o

assunto (já mencionei alguns num **vídeo** que fiz para o YouTube).
Enfim, tal como disse, é um assunto com pano para mangas.

A realidade é que o mundo está a mudar bastante e que as gerações
mais novas estão, na sua grande maioria, mais preocupadas e
conscientes da situação ambiental do planeta. Isso faz com que
saibam que as suas escolhas têm um peso grande na forma como o
mundo será no futuro. Elas começam a ter consciência de que as suas
escolhas, as suas ações e as suas decisões podem influenciar. Elas
perceberam que se falarem e se expressarem a sua opinião as marcas
vão sim ouvir. Tudo pode mudar com uma só voz.

Existem cada vez mais marcas a reconhecer que precisam de ser mais
amigas do ambiente (apesar de toda a cultura greenwashing feita por
marcas), mais lojas de segunda mão a serem criadas, mais procura por
peças vintage.

Se há uns anos atrás vídeos no YouTube de hauls eram uns dos mais
populares entre os criadores de conteúdo, hoje são os próprios a
decidirem não os gravar com tanta frequência. Muitos deixam mesmo a
sua posição clara de que preferem incentivar a um consumo mais
consciente. Existem mais criadores focados na área da
sustentabilidade no geral. Outros que são mais focados em conteúdo
de moda e lifestyle estão também a mudar os seus hábitos para
poderem mostrar aos seus seguidores de que é possível estar na moda,
mas ser mais consciente e sustentável. São cada vez mais as pessoas
que procuram marcas nacionais, com preocupações éticas, mais
sustentáveis. As lojas em segunda mão e vintage também passaram a
ser consideradas cool.

Claro que o mundo ainda está longe de ser perfeito. Ainda existe um
longo caminho a percorrer. No entanto, se todos começarmos
lentamente a mudar alguns hábitos podemos sem dúvida deixar o
nosso planeta um lugar melhor.

Vou deixar-te aqui algumas sugestões de notícias que podes ler sobre
o assunto e documentários que podes assistir. Já sobre sugestões de
criadores de conteúdo deixei essa tarefa na mão da minha entrevistada
deste mês. Acho que não vais querer perder.
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Moda sustentávelModa sustentável

Como tornar a moda mais sustentável

O futuro da moda sustentável pode ser made in Portugal

Moda Sustentável | Opções

Entrevista com o director global de sustentabilidade na FarfetchC

lica nos títu
lo

s

por Tita Vicente

https://www.maxima.pt/moda/detalhe/como-tornar-a-moda-mais-sustentavel
https://www.timeout.pt/lisboa/pt/compras/o-futuro-da-moda-sustentavel-pode-ser-made-in-portugal-e-esta-conferencia-prova-o
https://medium.com/@mirianreis/moda-sustent%C3%A1vel-f7dea9380a5c
https://www.publico.pt/2020/10/23/impar/entrevista/moda-sustentavel-ja-existem-opcoes-nao-sao-so-mercado-luxo-1935995
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mafalda silva

monteiro
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Vanilla vice unlabeled store Adriana fontelas

cantinho da elsa R' self doces da lô

bea thrifts made glazed jewelry purple pineapple

design

nuuk estrela vintage recém mamã

minali studios dida's atelier

DØT MAGAZINE trapos pensados mariterra

sienna

inspira.te

Etcetera Creations

Edição marcas portuguesasEdição marcas portuguesasMarcas em DestaqueMarcas em Destaque

http://instagram.com/vanillavice/
https://www.instagram.com/unlabeledstore/
https://www.instagram.com/adrianafontelas/
https://www.instagram.com/cantinhodaelsa/
https://www.instagram.com/_rself_/
https://www.instagram.com/docesdaloleiria/
https://www.instagram.com/beathriftsmade/
https://www.instagram.com/glazed.jewelry/
https://www.instagram.com/purplepineappledesign/
https://www.instagram.com/nuukjewellery/
https://www.instagram.com/estrelavintage/
https://www.instagram.com/recemmama/
https://www.instagram.com/minalistudio/
https://www.instagram.com/mafaldasilvamonteiro/
https://www.instagram.com/didas_atelier/
https://www.instagram.com/itsdotmagazine/
https://www.instagram.com/trapospensados/
https://www.instagram.com/mariterra_hm/
https://www.instagram.com/siennainspo/
https://www.instagram.com/inspira.te_fashionbrand/
https://www.instagram.com/etcetera.creations/
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Conteúdos do mêsConteúdos do mêsNotícias para lerNotícias para ler
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YoutubeYoutubeYoutubeYoutube"O novo luxo é ser sustentável", afirma

herdeiro da Chanel 

O herdeiro da marca está a fazer acordos
com a industria brasileira para alterar os
materiais e tornar assim a marca mais
amiga do ambiente.

Portugal acerta a agulha à moda

sustentável

Numa altura em que se começa a dar
cada vez mais importância aos materiais
com que as peças são feitas, Portugal
parece estar preparado para o futuro.

Armário cápsula é tendência no mundo pós-

pandemia

A pandemia veio modificar a vida de
todos e com isso, tal como eu já tinha
dito anteriormente, mudou também o

nosso estilo. A moda está a adaptar-se.

Clica para ires
diretamente para os

conteúdos.

pstttt, clica em mim!

https://youtu.be/s8sH94FaAQw
https://youtu.be/HtBqZW0C2Rs
https://youtu.be/b398rSXGAfk
https://youtu.be/geOmT_e0jyU
https://hela.pt/golas-bebe/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/moda/noticia/2020/08/o-novo-luxo-e-ser-sustentavel-afirma-herdeiro-da-chanel-ckeh10apj000b01ffkfz9qdcm.html
https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/preservar-reciclar-e-reutilizar-armario-capsula-e-tendencia-no-mundo-pos-pandemia
https://www.comunidadeculturaearte.com/portugal-acerta-a-agulha-a-moda-sustentavel/
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Estamos numa fase em que se fala cada vez mais sobre moda sustentável eEstamos numa fase em que se fala cada vez mais sobre moda sustentável e

consciente. Achas que estamos "atrasados" ou que ainda há um longo caminho pelaconsciente. Achas que estamos "atrasados" ou que ainda há um longo caminho pela

frente?frente?

Sim, ainda há um caminho muito longo pela frente. É óbvio que estamos a fazer mudanças,Sim, ainda há um caminho muito longo pela frente. É óbvio que estamos a fazer mudanças,

o que ainda falta perceber é se essas são mudanças que advêm de uma verdadeirao que ainda falta perceber é se essas são mudanças que advêm de uma verdadeira

preocupação das marcas e das empresas ou se é algo temporário porque ser sustentávelpreocupação das marcas e das empresas ou se é algo temporário porque ser sustentável

“está na moda”. Contudo, tendo em conta que, neste momento, das 20 pessoas que“está na moda”. Contudo, tendo em conta que, neste momento, das 20 pessoas que

estudam moda comigo, todas têm uma preocupação sustentável bastante forte, e sabendoestudam moda comigo, todas têm uma preocupação sustentável bastante forte, e sabendo

que, no fundo, acabamos por ser o futuro da indústria, é algo que me deixa muitoque, no fundo, acabamos por ser o futuro da indústria, é algo que me deixa muito

esperançosa.esperançosa.

Apesar de ser um tema mais abordado, ainda é muito desconhecido. O que achasApesar de ser um tema mais abordado, ainda é muito desconhecido. O que achas

que é urgente fazer-se para se começar a tornar num tema reconhecido e maisque é urgente fazer-se para se começar a tornar num tema reconhecido e mais

falado?falado?

Enquanto consumidores, nós temos um poder muito maior do que o que imaginamos.OEnquanto consumidores, nós temos um poder muito maior do que o que imaginamos.O

que mais falta atualmente é transparência por parte das marcas, principalmente daquelasque mais falta atualmente é transparência por parte das marcas, principalmente daquelas

que preferem atirar-nos areia aos olhos (o chamado “que preferem atirar-nos areia aos olhos (o chamado “greenwashinggreenwashing”) do que serem”) do que serem

sinceras relativamente à forma como conseguem trazer preços tão baixos aossinceras relativamente à forma como conseguem trazer preços tão baixos aos

consumidores. A única maneira de conseguirmos mudar isso é fazendo a nossa parteconsumidores. A única maneira de conseguirmos mudar isso é fazendo a nossa parte

enquanto consumidores, pressionando as marcas, fazendo-lhes questões e usando asenquanto consumidores, pressionando as marcas, fazendo-lhes questões e usando as

nossas compras como um nossas compras como um statementstatement. E para os que pensam que uma ação individual não. E para os que pensam que uma ação individual não

muda nada, se todos tivéssemos pensado assim, hoje não teríamos percorrido nem metademuda nada, se todos tivéssemos pensado assim, hoje não teríamos percorrido nem metade

do caminho no que toca à moda sustentável.do caminho no que toca à moda sustentável.

Quando é que tiveste o momento de "virar aQuando é que tiveste o momento de "virar a

chave" e começar a pensar mais em tornar ochave" e começar a pensar mais em tornar o

teu consumo sustentável e consciente?teu consumo sustentável e consciente?

Sem dúvida, quando terminei o meu período deSem dúvida, quando terminei o meu período de

Erasmus em janeiro deste ano. Foi algo muitoErasmus em janeiro deste ano. Foi algo muito

difícil para mim pensar que, durante seis meses,difícil para mim pensar que, durante seis meses,

iria viver apenas com as peças de roupa queiria viver apenas com as peças de roupa que

cabiam na minha mala de viagem, mas, nacabiam na minha mala de viagem, mas, na

verdade, acabou por ser algo tão simples queverdade, acabou por ser algo tão simples que

me ajudou a desmistificar alguns pensamentosme ajudou a desmistificar alguns pensamentos

que tinha na minha cabeça relativamente àque tinha na minha cabeça relativamente à

moda. Quando voltei, desfiz-me de mais de 70moda. Quando voltei, desfiz-me de mais de 70

peças do meu armário e a partir daí comecei apeças do meu armário e a partir daí comecei a

ser muito mais ponderada relativamente à roupaser muito mais ponderada relativamente à roupa

que adquiro.que adquiro.
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Entrevista comEntrevista com
Mariana SilvaMariana Silva

Está neste mundo da internet desde 2016. É dona de um

blog, de um canal no YouTube e de um podcast. Também

vai fazendo várias partilhas importantes no Instagram. 

Desde há uns tempos para cá a Mariana passou a mostrar

mais conteúdo de moda sustentável e consciente e prova

disso são os últimos posts do M's Journal.

todas têm uma

preocupação

sustentável

bastante forte.

http://www.the-mjournal.com/
https://www.instagram.com/maryjournal/
https://open.spotify.com/show/19RhRMgpLYBtxCkXry8kWE?si=saRy2zNITlW0yyh4JRxyYw
https://www.youtube.com/channel/UCzESCbyLE4p5KEKz6Y5fufA
https://www.instagram.com/p/B6Gxp1anDvj/
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Achas que, por exemplo, o método do armário cápsula pode ser um bom ponto deAchas que, por exemplo, o método do armário cápsula pode ser um bom ponto de

partida para quem quer tornar-se mais consciente?partida para quem quer tornar-se mais consciente?

Depende. Tenho visto muitos armários-cápsula que não têm nada de sustentável e outrosDepende. Tenho visto muitos armários-cápsula que não têm nada de sustentável e outros

que seguem o conceito. Por exemplo, se decides ter um armário-cápsula de 50 peças eque seguem o conceito. Por exemplo, se decides ter um armário-cápsula de 50 peças e

vais comprar todas essas peças novas a lojas de fast fashion, é óbvio que avais comprar todas essas peças novas a lojas de fast fashion, é óbvio que a

sustentabilidade não se aplica aqui. Contudo, se compuseres o teu armário-cápsula porsustentabilidade não se aplica aqui. Contudo, se compuseres o teu armário-cápsula por

peças que já tens e adicionares algumas peças adquiridas a partir de pequenas lojaspeças que já tens e adicionares algumas peças adquiridas a partir de pequenas lojas

sustentáveis ou até em segunda mão, aí já faz sentido dizer que seria um bom ponto desustentáveis ou até em segunda mão, aí já faz sentido dizer que seria um bom ponto de

partida. No fundo, o que um armário cápsula nos ensina é que não precisamos de estarpartida. No fundo, o que um armário cápsula nos ensina é que não precisamos de estar

sempre a comprar roupa nova para podermos criar bons looks.sempre a comprar roupa nova para podermos criar bons looks.

Qual é a tua dica principal para descobrir marcas/lojas mais sustentáveis eQual é a tua dica principal para descobrir marcas/lojas mais sustentáveis e

conscientes?conscientes?

Em primeiro lugar, procura lojas na tua comunidade. Com uma rápida pesquisa no Google,Em primeiro lugar, procura lojas na tua comunidade. Com uma rápida pesquisa no Google,

vais conseguir encontrar negócios fabulosos que, muito provavelmente, seguem todos osvais conseguir encontrar negócios fabulosos que, muito provavelmente, seguem todos os

parâmetros que procuras. Em segundo lugar, acompanha o trabalho das marcas noparâmetros que procuras. Em segundo lugar, acompanha o trabalho das marcas no

Instagram – o que eu costumo fazer é partir de uma marca que já conheço e utilizar aInstagram – o que eu costumo fazer é partir de uma marca que já conheço e utilizar a

ferramenta do Instagram que nos permite encontrar contas semelhantes e, a partir daí,ferramenta do Instagram que nos permite encontrar contas semelhantes e, a partir daí,

descubro bastantes negócios novos. Para terminar, outra boa opção é utilizar aplicaçõesdescubro bastantes negócios novos. Para terminar, outra boa opção é utilizar aplicações

como a como a Good On YouGood On You, que fazem um ranking das marcas por sustentabilidade e, para além, que fazem um ranking das marcas por sustentabilidade e, para além

disso, ainda fazem artigos onde sugerem opções de substituição para as marcas de fastdisso, ainda fazem artigos onde sugerem opções de substituição para as marcas de fast

fashion onde geralmente costumamos comprar.fashion onde geralmente costumamos comprar.

Quais são as tuas marcas preferidas que praticam uma moda mais sustentável? (SeQuais são as tuas marcas preferidas que praticam uma moda mais sustentável? (Se

conheceres criadores de conteúdo que falem disto podes também deixar sugestões)conheceres criadores de conteúdo que falem disto podes também deixar sugestões)

As minhas marcas favoritas são pequenas marcas portuguesas com uma estética muitoAs minhas marcas favoritas são pequenas marcas portuguesas com uma estética muito

única, aliando a qualidade à beleza. Alguns exemplos são: ISTO., Rust & May, Le Mot,única, aliando a qualidade à beleza. Alguns exemplos são: ISTO., Rust & May, Le Mot,

Sienna, GUAJA., ISPARI, entre muitas mais. Relativamente a criadores de conteúdos,Sienna, GUAJA., ISPARI, entre muitas mais. Relativamente a criadores de conteúdos,

gosto muito do trabalho da Salomé (@salomelss) e da Marta (@martasobralmoreira), quegosto muito do trabalho da Salomé (@salomelss) e da Marta (@martasobralmoreira), que

têm ambas as suas próprias lojas em segunda-mão que eu também adoro.têm ambas as suas próprias lojas em segunda-mão que eu também adoro.
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ISTO.ISTO.

rust &rust &
maymay

Le motLe mot

SiennaSienna Guaja.Guaja.

ISpariISpari

@salomelss@salomelss @martasobralmoreira@martasobralmoreira

https://www.instagram.com/isto.pt/
https://www.instagram.com/rustandmay/
https://www.instagram.com/lemot.tees/
https://www.instagram.com/siennainspo/
https://www.instagram.com/guaja.studio/
https://www.instagram.com/_ispari_/
https://goodonyou.eco/
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Já todos sabemos que o Natal e
a Passagem de ano serão
bastante diferentes do habitual. 

Não existiram festas de ano
novo e a noite da consoada vai
ter de ser junto de um grupo
mais pequeno para muitos. 

Revirem o vosso armário e dêem
uso aquela peça que
provavelmente não foi tão usada
por estarmos todos fechados em
casa. Se fores como eu e
gostares de estrear uma peça
nova sugiro que leves o lema do
consumo consciente em mente e
que tentes comprar uma peça
em segunda mão.

Claro que eu também estou cá é
para dar ideias, por isso, vou
deixar-vos aqui várias sugestões
para o Natal e para a Passagem
de ano. 

Num ano verdadeiramente
diferente acho importante que
possam manter as vossas
tradições. 
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Hela ajudaHela ajuda
Versão Natal e Passagem de ano
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Hela Mag ExclusivosHela Mag Exclusivos

BREVEMENTE

https://www.instagram.com/p/CIG-wrUneoY/
https://www.instagram.com/p/CIGoSPugAr9/
https://www.instagram.com/p/CIDilL8MZ_L/
https://www.instagram.com/p/CIAuAbFhNht/
https://www.instagram.com/p/CH8wJdfpK97/
https://www.instagram.com/p/CH6G4XMgrzA/
https://www.instagram.com/p/CHVHmtYMA8w/
http://instagram.com/p/CHdXcGTgLBO/
https://www.instagram.com/p/CHxoes8HqhO/


Lembrete
Envia-me a tua opinião.  Era

muito importante para mim :)

DM MEDM ME

HELAHELAHELAHELA

Compre menos,
escolha bem, 

faça durar.
Vivienne Westwood

https://www.instagram.com/direct/t/340282366841710300949128268137879466984
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