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MAGAZINE

Hela

"Encontra coragem para seres tu mesma."

um mix de assuntos onde se dá recomendações
e se fala, ao mesmo tempo, de moda.

O

Hela Magazine
começo.
Para quem não sabe eu estudei jornalismo. Desde que me conheço

que gosto de escrever e de moda. Quando chegou a hora de decidir o que fazer
não pensei duas vezes: queria ser jornalista de moda.
Passei por um estágio na Elle e desde aí que o mundo me trocou um pouco as
voltas. O jornalismo foi ficando para trás e parecia cada vez mais um sonho
distante.
Um dia uma amiga perguntou-me porque é que não criava a minha própria
revista. A ideia ficou a matutar na minha cabeça durante várias semanas. Até que
houve um dia que decidi "porque não tentar?" e aqui estamos nós. Naquela que
vai ser a primeira edição da Hela Magazine.
Um projeto pequeno, com várias ideias que eu ainda tenho em mente e que
gostava de concretizar mais para a frente. No entanto, não quis adiar o
lançamento à espera do projeto perfeito (até porque eu conheço-me e sei que
me iria acabar por acobardar). Decidi começar já, mesmo não estando como a
minha mente idealizou, mas com a ideia de que vou chegar a esse lugar.
Esta foi uma das coisas que 2020 me ensinou: não deixar para amanhã algo que
eu quero fazer. Pode não estar perfeito, mas a perfeição vai-se conquistando.
Foi assim que surgiu a revista e o canal do YouTube em plena pandemia.
Espero que gostem deste projeto novo que começa agora.

Tita Vicente aka Hela
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Hela Recomenda

Quem acompanha o site ou o instagram já conheça esta rubrica. Aqui vou
dar-vos sugestões de conteúdos ou pessoas que eu acho que merecem ser
vistos.

O conteúdo da Mariana é mega
acertivo, na minha opinião, e se
ainda não a conheces esta é a tua
oportunidade.
Um vídeo muito bom e com várias dicas.

Descobri a Lana este mês e estou
completamente viciada no canal
dela. Para quem quiser começar um
canal este é o vídeo certo.
Para quem precisa de um empurrão.

Esta conta no TikTok vai provar-te
que podes reproduzir todos os looks
que vês no Pinterest.
Não importa o tamanho do teu
corpo.
Tu podes usar tudo o que quiseres.
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Reproduz o outfit

_______
@sofiamcoelho

Clica nas
imagens
para
comprar

H&M
39,99 €

GAP
13,96 €

Pull and Bear
45,99 €
Pull and Bear
15,99 €

inspirações
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_______
@maryljean

GOCCO
34,99 €

Pull and Bear
45,99 €

Reproduz o outfit

Stradivarius
19,99 €

Bershka
19,99 €
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A primeira entrevista da Hela Mag só podia ser esta.
A Daniela é a criadora da marca INSPIRA.TE que foi criada em
2020, no meio de uma pandemia. O conceito da marca nasceu
bem antes com a Daniela a partilhar dicas de moda na sua
conta do Instagram.
Uma marca que promete por todo o conceito que a envolve e
que acredito ainda vai ser muito falada em Portugal. Peças
únicas e fora do habitual, tal como a Daniela. As peças são
intemporais e daquelas que dá vontade de ter uma vida no
armário.
A primeira coleção, que foi lançada na primavera, foi um
sucesso. Já a próxima coleção está para breve.

Como surgiu a ideia de criar a marca?

A ideia foi despontada pela minha paixão por moda. Desde que me
lembro que sei coser à mão e criava peças para as bonecas. Ainda criança
a minha mãe incentivava-me a costumizar as minhas peças com adereços
e até mesmo tintas. No meu caso moda corre-me no ADN.
A minha avó paterna era modista e acredito que o dom dela passou para
mim. A criação de uma marca minha era algo inevitável, sempre foi um
sonho. Nasci para os trapos.
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Criar uma marca de moda consciente e amiga do ambiente
era importante para ti?

Eu acredito que marcas são muito mais do que vender um produto ou
serviço. Acredito que ter voz é muito importante. Ser amiga do ambiente
sempre foi uma preocupação. Mas uma preocupação real, não vendo
peças em que diga que o material é 100% sustentável pois isso ainda não
existe. A melhor forma de se ser sustentável é pegar no que já existe. Eu
utilizo material que é excedente da indústria. Obviamente que esta
preocupação com o meio ambiente leva-me a ter atenção a composição
dos tecidos/malhas.
Ao longo do tempo tenho abordado o assunto da sustentabilidade e os
mitos que surgem em volta dele. Sustentabilidade não deve ser uma forma
de marketing para as marcas venderem, deve ser sim para a criação de um
bem maior.
Qual foi o maior desafio até agora?

Até agora o maior desafio tem sido tudo o que é consequência do Covid
19. Todo o processo é mais demorado.
Porque o nome Inspira.te?

Para mim não fazia sentido colocar um nome que não fosse português.
Aliado a isso o nome tinha de transmitir algo de imediato. E INSPIRA.TE
tem isso. Sempre acreditei que ao criar uma marca esta tinha de ser mais,
tinha de ser um conceito. Daí surgiu uma marca que alia dicas de moda. O
conceito é as pessoas sentirem-se bem vindas e emergirem no mundo
fashion.
Afinal quantas de nós dizemos que não temos nada para vestir?
Pensado nessa questão surgiu a ideia de aliar à marca dicas de moda que
ajudassem no dia a dia da mulher. Com isto em mente o nome INSPIRA.TE
fazia todo o sentido. O design único da marca aliado ao mundo dos
blogues, onde existe a partilha e a aproximação não só com os clientes
como com os seguidores.
Existe algum sítio físico onde gostasses de ver a tua marca
exposta/vendida?

Imagino a INSPIRA.TE exposta numa galeria/bar. Onde as pessoas
possam desfrutar de um bom serão acompanhadas por arte e um
sentimento de pertença. Quero estar conectada a algo mais que um
produto. A minha ambição é que as minhas peças sejam mais que algo
material e que tramitam emoção.
Moda é arte, para mim faz todo o sentido esta relação.
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Notícias para ler
A APP QUE LHE DIZ SE UMA MARCA RECORRE A
TRABALHO INFANTIL.

COMO A INDÚSTRIA DA MODA AFETA A PERCEPÇÃO
DOS CORPOS FEMININOS?

MÁRCIA BORGES É A FUNDADORA DA PRIMEIRA
BEAUTY VAN DE PORTUGAL
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Hela no Tempo

Catarina Corujo

Sara Vicário

Rita Serrano

Conteúdos do mês
OUTUBRO

Inês Rochinha
Clica nos títulos
para ires
diretamente para
os conteúdos.

Reagi aos meus looks antigos
Um fim de semana prolongado cheio de comida
Mostrei e reagi aos meus 1000 cabelos
5 séries e documentários sobre moda que tens de assistir

Semanas de moda atípicas num 2020 em pandemia
As tendências de 2020 que tens de conhecer
5 sugestões para assistir que estão na minha watchlist
As golas bebé estão de volta e são tendência em 2020
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Lembrete
Envia-me a tua opinião.
Era muito importante para mim :)

Enviar

