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OLá, eu sou Joana, tenho 19 anos e um mundo pela frente.
Tenho em mim todos os sonhos do Mundo, já dizia Pessoa…
Sou um papel branco e nele vou construir a pouco e pouco os 
meus momentos…
Tenho vários sonhos que vou construindo a partir de momen-
tos, onde a paixão e o amor pela estética e pelo design vão  es-
tar em primeiro lugar na minha vida…

O que me move ? 
O amor à arte, ao belo, ao inusitado, ao provocativo, a não am-
biguidade, à persistência, à devoção, à  minha vontade férrea, 
à compaixão pelos outros, ao amor pelo próximo, os olhares 
mais profundos, à capacidade de perdoar, ao carisma, ao al-
truísmo, aos outros, ao meu eu, ao toque terno da multidão, 
ao espectáculo e ao palco, à vontade de querer, à liberdade de 
expressão, aos risos e cânticos, à vontade de descobrir, à per-
feição e ao imperfeito…

Para onde vou?
Vou voar certamente, vou crescer, vou aprender arduamente, 
vou  cair, vou levantar-me, vou ter momentos bons e maus, vou 
ser pessoa…

Hello, I’m Joana, I’m 19 years old and a world ahead.
I have all the dreams of the World in me, Pessoa already said ...
I’m a white paper and in it to build a little bit of my moments ...
I have named dreams that you are building from moments, 
where a passion and love of aesthetics and design will be first 
in my life...

What moves me?
The love of art, the beautiful, the unusual, the provocative, 
the unambiguous, the persistence, devotion, my will, compas-
sion for others, love of neighbor, deeper glances, forgiveness, 
Charism, to altruism, to others, to my self, to the touch of the 
crowd’s suit, to the spectacle and the stage, to the will to want, 
to freedom of expression, to laughter and song, the will to dis-
cover, to perfection and imperfect...

Where you?
I’m going to fly for sure, worth your account, I’m going to learn 
hard, I’m going to fall, I’m going to get up, I’m going to have 
good and bad times, I’m going to be a person ...



QUE DESIGNER 
VOU SER...

WHAT TO DESIGN
I WILL BE...

We’ve all figured out where we’d be in a year, right? For exam-
ple, in the last year of high school I imagined a lot where I would 
be a year from now, what would it be like, what would change, 
what course would be followed, etc ...
Today, in my second year of college, I imagine what my future 
will be like in a year, but when I finish all my studies and feel that 
it is time to go on with my life.

In my head, I think that in the future I will probably be alone 
on an adventure abroad, perhaps in France, Paris, because it is 
definitely a place that attracts me since I was a child, even with 
these attacks, working in a company not too well-known but not 
from those scratches, to have my first professional experiences 
as a graphic designer and to explore a whole new world.

Claro que em paralelo vou estar também a fazer pintu-
ras por encomenda, já que tenho um talento que ando a 
desenvolver com os pincéis e as tintas, realmente é algo 
que me atrai muito mas que não dá para sobreviver no 
mundo em que vivemos...

E quem sabe, talvez dali a alguns anos esteja a liderar 
uma equipa no alto mercado do design gráfico em em-
presas no Dubai por exemplo. 
Mas por enquanto, prefiro concentrar-me em coisas 
mais pequenas que sei que posso chegar lá. Afinal o que 
é a vida sem estes sonhos realizáveis? É apenas um lugar, 
onde não existe um sentido para se viver, onde somos 
apenas seres que comem e respiram e nada mais fazem 
para alem disso porque não têm um sentido de vida foca-
do, não têm objectivos. Apenas vivem sem viver.

Todos nós já nos imaginámos onde estaríamos daqui a 1 ano cer-
to? Por exemplo, no último ano do liceu imaginava imenso onde 
estaria dali a um ano, como seria, o que iria mudar, que curso ia 
seguir, etc...

Hoje, no segundo ano de faculdade, imagino como será o meu 
futuro não daqui a um ano mas quando terminar todos os meus 
estudos e sentir que está na hora de seguir com a minha vida. 

Na minha cabeça, penso que no futuro, estarei provavelmente 
sozinha a viver uma aventura no estrangeiro, talvez em França, 
Paris, porque é definitivamente um sítio que me atrai desde pe-
quena, mesmo com estes atentados todos, a trabalhar numa em-
presa não muito conhecida mas também não daquelas rascas, a 
ter as minhas primeiras experiências profissionais como designer 
gráfica e a explorar todo um novo mundo. 

Of course in parallel I will also be doing paintings to order, 

since I have a talent that I am developing with the brushes and 

paints, it really is something that attracts me a lot but can not 

survive in the world we live in ...And who knows, perhaps in a few years’ time, he will be lea-

ding a team in the high-end graphic design business for com-

panies in Dubai for example.
But for now, I’d rather focus on smaller things that I know I 

can get there. After all, what is life without these realizable 

dreams? It is just a place where there is no meaning to live, 

where we are just beings who eat and breathe and do nothing 

else because they do not have a focused sense of life, they have 

no goals. They only live without living.
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AS MINHAS 
INSPIRAÇÕES SÃO... 

Ao pensar neste tema, pude constar que na realidade não me inspiro 

numa pessoa, ou coisa, mas sim em pequenos objetos do dia a dia ou 

pequenas ações/detalhes que me apercebo mediante cada trabalhou 

que realizo, inspirando-me assim neste ou 
naquele trabalho com a função de…mas 
para dar algo mais concreto, que se possa 
investigar e conhecer, deixo aqui o nome de 
uma grande designer de moda, à qual já tive 
o prazer de falar, que me inspira e me faz de-
sejar ser cada vez melhor. 

Esta designer é nada mais, nada menos que a france-
sa Kristine Costa, filha de emigrantes portugueses.

Kristine Costa teve uma educação portuguesa mui-
to presente na sua vida e a vontade de vir ao encon-
tro das suas origens sempre foi um desejo, estudou  
designe de moda no CITEX (Centro de Formação 
Profissional da Indústria Têxtil), após acabar o seu 
curso, voltou para frança onde trabalhou como fre-
elancer na grande cidade parisiense para ganhar 
experiência, seguindo assim as pegadas da sua mãe.

Anos mais tarde, retornou ao Porto, onde abriu 

uma loja de alta costura, acabando mesmo por se 

fixar em Leiria com o seu atual marido Jó Mendes.

Kristine é reconhecida nacional e internacional-

mente, pelas suas obras diferentes e bastante inco-

muns. Apenas faz trábalhos por encomenda, e por 

isso, não existem duas peças iguais. Tudo o que ela 

faz é feito com muito amor e dedicação.

É por esta forma nova de pensar, por esta inovação 
nas suas peças, por este arriscar constante, pela 
necessidade de não se esconder e não ter medo 
que as pessoas não gostem do que faz, que ela é 
realmente uma pessoas que tenho bastante em 
conta, porque é alguém com estae tipo de perso-
nalidade que me quero tornar.

4

MY INSPIRATIONS 
ARE...

Years later, she returned to Porto, where she opened 

a haute couture shop, eventually ending up in Leiria 

with her current husband, Jó Mendes.

Kristine is recognized nationally and internationally 

for her di erent and rather unusual works.

This designer is nothing more, nothing less 

than the French Kristine Costa, daughter 

of Portuguese emigrants.

Kristine Costa had a Portuguese education 

very present in her life and the desire to come 

to meet her origins was always a desire, stu-

died design and fashion at CITEX (Center for 

Vocational Training of the Textile Industry), 

after finishing her course, returned to France 

where he worked as a freelancer in the great 

Parisian city to gain experience, following in 

the footsteps of his mother

When thinking about this topic, I was able to see 

that I do not really get inspired by a person or a 

thing, but rather by small everyday objects or small 

actions / details that I perceive through every work 

I do, inspiring me in this or that work with the func-

tion of ... but to give something more concrete, to be 

investigated and to know, I leave here the name of a 

great fashion designer, whom I have had the pleasu-

re of speaking, who inspires me and makes me wish 

to be better and better .

5
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OS MEUS PONTOS 
FORTES SÃO... 



OS MEUS PONTOS 
FORTES SÃO... 

Esta é aquela parte que em eu tenho mais dificuldade em falar...
não porque não seja boa em algo, mas porque não gosto de falar 
disso, acho que é um bocado egocentrismo e ser manienta...mas já 
eu tenho de falar neles, convém dizer logo de uma vez tudo. 

A primeira vez que peguei num pincel em criança adorei a sen-
sação, era como que viver num mundo á parte onde a folha bran-
ca era todo o meu imaginário, e eu podia dar vida a isso, através 
da cor, do traçado, da textura...apesar de saber que não tenho o 
menor jeito para o desenho, nunca mais larguei os pincéis, nem o 
gosto por essa arte. 

Mas aí a partir dos 13/14, ofereceram-me as minhas pri-
meiras tintas a sério uma tela e pincéis...desde aí nunca 
mais parei e posso dizer que sim, eu tenho jeito com isso e 
desenvolvi uma certa técnica, até mesmo a nível de monta-
gens de imagens, para compensar a falta de jeito que tenho 
com os desenhos. 

Para além da pintura, posso dizer que tenho alguns co-
nhecimentos sobre o ilustrator, o Photoshop e sei também 
algumas coisas sobre o indesign. 

Em termos de caráter, gosto de ser líder, normalmente as pessoas 

nomeioam-me para isso é eu não me importo, no início sim, não 

gostava mas hoje eu adoro liderar as pessoas, não num sentido de 

eu tenho mais poder que tu, mas num sentido em que ajudo a que 

elas próprias evoluam e sejam melhores no que fazem. 

Apesar de ser tímida, gosto de comunicar com as pessoas e de me 

dar a conhecer, como eu digo, sou e serei sempre um livro aberto 

á espera que o queiram ler. 6

MY STRONG 
POINTS ARE ...

This is the part that I have the most di cult to talk 
about ... not because I’m not good at something, but 
because I do not like to talk about it, I think it’s a bit 
self-centered and be gentle ... but I already have to talk 
about them , it should be said at once.

The first time I took a paintbrush as a child I loved 
the feeling, it was like living in a world apart where 
the white sheet was all my imagination, and I could 
bring it to life through color, stroke, texture ... . Des-
pite knowing that I do not have the slightest draw for 
the drawing, I never left the brushes, nor the taste for 
this art.
But then from , my first paints o ered me seriou-
sly a canvas and brushes ... since then I have never 
stopped and I can say yes, I have a way with that and 
developed a certain technique, even the level of image 
montages, to compensate for the clumsiness I have 
with the drawings.

Apart from the painting, I can say that I have some 
knowledge about ilustrator, Photoshop and also know 
some things about indesign.

In terms of character, I like being a leader, people usu-
ally nominate me for it’s I do not care, at first yes I did 
not like it but today I love to lead people, not in a sense 
I have more power than you, but in a sense that I help 
them to evolve and be better at what they do.

Despite being shy, I like to communicate with people 
and to make myself known, as I say, I am and I will 
always be a book open waiting for you to read it.
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O MEU SONHO  
SERIA... 

Para o ano pretendo fazer erasmus, e arranjar contac-
tos, para quando acabar os estudos sair do país, lá está, 
um dos meus sonhos é sair deste país, acho que ele não 
tem nada para oferecer a esta nova geração, pode ser 
o meu país, mas não o considero a minha casa. Outro 
sonho, é criar tendências de mercado, talvez pelo abri-
có de roupas, quem sabe eu não me apaixonei perdida-
mente por moda, talvez em websites, quem sabe eu n 
me apaixono por gráfico especificamente pela criação 
de websites.

Tudo o que sei neste momento é que estou a viver o 
meu sonho e que dentro dele, existem outros com 
inúmeras possibilidades, que essas eu ainda não sei, e 
que muito provavelmente só na altura certa vou saber, 
seguindo o meu coração, aquilo que realmente vou se-
guir no futuro, mas uma coisa é certa. O meu futuro 
começou aqui e agora é só vai acabar quando eu quiser 
que isso aconteça. 

O meu sonho...bem, isso é algo que tem vindo a mudar 
ao longo dos tempos.
Já quis ser médica, já quis ser veterinária e já quis ser 
estilista. Neste momento posso dizer que não sei exata-
mente qual é o meu sonho, porque eu já o estou a viver. 

Estou a viver os melhores anos da minha vida, tenho 
amigos espetaculares, um rapaz que me adora, notas 
que me orgulho, uma média que estou a querer manter, 
um estágio que me esta a abrir portas para um futuro 
muito promissor...por isso, estou a iniciar uma jornada 
que eu não sei onde vai dar, mas que a estou a encami-
nhar para onde acho que tem de ir, para onde acho que 
vai ser mais promissora para o meu futuro. 

8

MY DREAM
WOULD BE...

I’m living the best years of my life, I 
have wonderful friends, a boy who ado-
res me, notes that I’m proud of, an ave-
rage I’m wanting to keep, a stage that 
is opening doors for a very promising 
future ... by I’m starting  journey that 
I do not know where it will go, but I’m 
directing it to where I think I have to 
go, where I think k is going to be more 
promising for my future.

All I know right now is that I am living my dream and that 
within it there are others with innumerable possibilities, which 
I do not yet know, and most probably only at the right time will 
I know, following my heart, what I will really follow in the fu-
ture, but one thing is certain. My future started here and now 
it’s only going to end when I want it to happen.

For the year I intend to do erasmus, and get contacts, by the time 
I finish my studies to leave the country, there it is, one of my dre-
ams is to leave this country, I think he has nothing to o er to this 
new generation, may be my country , but I do not consider it my 
home. Another dream is to create market trends, perhaps for the 
apricot of clothes, who knows I did not fall madly in love with 
fashion, maybe in websites, who knows I do not fall in love with 
graphics specifically for the creation of websites.

My dream ... well, this is something that has 
been changing over time.
I already wanted to be a doctor, I already wan-
ted to be veterinarian and I already wanted to 
be a stylist. At this moment I can say that I do 
not know exactly what my dream is, because I 
am already living it. 

99



10 11



What I love
the most ...

O QUE MAIS ME 
APAIXONA... 

O que mais me apaixona é o mundo da fantasia. 
Sou completamente apaixonada por tudo o que se diz não 
ser real, por tudo o que é misterioso e sobrenatural. E tenho 
a plena consciência de que esta minha paixão se reflete nos 
meus trabalhos tanto da faculdade, como nos que faço por 
fora e até mesmo na minha propria maneira de ser. 

A fantasia é todo um vasto mundo de sonhos e esperanças, 
de mistérios e magias....é um inexplorado que nos trás sem-
pre algo de novo e inovador. E como já disse antes, está é 
mais uma das minhas inspirações que não são algo palpável. 

Passo horas a ler coisas sobre factos desconhecidos, basica-
mente tudo aquilo que acham que não interessa para nada, 
para mim interessa, porque é nessas histórias antigas e irre-
ais que estão as minhas ideias, aquilo que me move a querer 
algo, as minhas crenças.

Se me perguntarem se acredito em magia, a resposta será 
sim acredito, e acredito em tudo o que está á volta disso, 
porque se nós somos uma pequena partícula no universo, 
porque é que isso não existiria? Para não falar, que o mundo 
da fantasia nos amplia a mente e nos dá uma nova realida-
de daquilo que nos rodeia, apenas é necessário olhar com 
outros olhos. Só aqueles que sabem os segredos do oculto, 
daquilo que não se mostra, é que conseguem realmente ver 
o mundo de uma outra perspetiva, diferente daquilo que já 
existe. E apenas esses podem produzir obras de arte , neste 
caso, distintas e diferentes de tudo o que já existe. 

Por isso realmente o que mais me apaixona é sem sobra de 
duvidas a fantasia, o ocultismo, o sobrenatural...tudo aquilo 
que esteja ligado ao irreal e ao imaginário.

What most fascinates me is the fantasy world.
I am completely in love with everything that is said to be not 
real, for all that is mysterious and supernatural. And I am fully 
aware that my passion is reflected in my work as much in col-
lege as in the ones I do on the outside and even in my own way 
of being.

Fantasy is a vast world of dreams and hopes, of mysteries and 
magic ... it is an unexplored that always brings us something 
new and innovative. And as I said before, this is yet another of 
my inspirations that are not something palpable.

I spend hours reading things about unknown facts, basically 
everything that you think is of no interest to me, it interests 
me, because it is in those old and unreal stories that my ideas 
are, what moves me to want something, my beliefs.

If you ask me if I believe in magic, the answer will be yes, I 
believe, and I believe in everything that is around, because 
if we are a small particle in the universe, why would not that 
exist? Not to mention, that the world of fantasy enlarges the 
mind and gives us a new reality of what surrounds us, it is only 
necessary to look with other eyes. Only those who know the 
secrets of the occult, of what is not shown, can actually see the 
world from another perspective, di erent from what already 
exists. And only these can produce works of art, in this case, 
distinct and di erent from everything that already exists.

That is why what really fascinates me is without doubt the fan-
tasy, the occult, the supernatural ... everything that is linked to 
the unreal and the imaginary.
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À CONVERSA COM... 

Há alguns anos atrás, encontrei, por acaso, 

o trabalho de Misterpiro, e a primeira coisa 

que me surpreendeu foi a clareza com que 

transferiu o efeito pictórico da aguarela do 

papel para a parede. Embora ele tenha sido 

(e ainda é) muito jovem, ele desenvolveu um 

estilo autêntico e pessoal que viajou da tela 

para a parede.

PAC - No seu processo de trabalho, quanto há 

improvisação e impulso
Misterpiro - Incertidamente noventa por cento. Talvez 

na única parte em que não esteja, é na idéia ou em algu-

ma figuração. Então, o desenvolvimento dessa idéia é 

totalmente improvisado, mesmo que essa idéia primá-

ria evolua enquanto trabalho na pintura ou no mural.

PAC - Uma das suas figuras de fetiche são as caveiras, 

conte-nos o que significam para você

Misterpiro - Sempre gostei de desenvolver anatomia em meus tra-

balhos. O crânio geralmente tem conotações escuras ou negativas, 

que às vezes não sentem como ver porque se lembram da morte. 

Eu gosto de transformá-lo e trabalhar como algo mais próximo, 

impressionante e alegre, como os crânios de açúcar mexicanos. No 

final do dia, todos nós temos um, mesmo o que você vê em uma 

pintura pode ser seu, se você quiser.

PAC - Você estudou design, como algo complementar ou 
uma segunda saída

Misterpiro -Acabé recentemente design na universidade, decidi 
fazê-lo para me complementar. Era claro para mim que as Belas 
Artes não queriam estudar, eu tinha sido autodidata por anos e não 
acho que teria sofrido muito na aula. No entanto, eu sou o pior para 
as telas e a tecnologia, e pensei, do lado da insegurança, que seria 
uma boa saída profissional se, em algum momento, eu vi preto ao 
vivo do meu trabalho pessoal, mas no momento não é o caso.

14

TALKING WITH...
A few years ago, I happened to meet the 

work of Misterpiro, the first thing that 

surprised me was the clarity with which I 

transferred the pictorial e ect of the water-

color of the paper to the wall. Although he 

was (and still is) very young, he developed 

an authentic and personal style that trave-

led from screen to wall.

PAC - In your work process, how much impro-

visation and momentumMisterpiro - Uncertainly ninety percent. Perhaps in the 

only part where it is not, it is in the idea or in some figu-

ration. So the development of this idea is totally impro-

vised, even if this primary idea evolves while working 

on the painting or the mural.

PAC - One of your fetish figures is the skulls, tell us what they mean 

to you

Misterpiro - I always liked to develop anatomy in my work. The 

skull usually has dark or negative connotations, which sometimes 

do not feel like seeing because they remember death. I like to trans-

form it and work as something closer, impressive and cheerful, like 

the Mexican sugar skulls. At the end of the day, we all have one, 

even what you see in a painting can be yours if you want.

PAC - You studied design, as something complementary 
or a second output

Misterpiro - I recently finished design at the university, I decided 
to do it to complement myself. It was clear to me that the Fine Arts 
did not want to study, I had been self-taught for years and did not 
think I would have su ered much in class. However, I am the worst 
for the screens and the technology, and I thought, on the side of 
insecurity, that it would be a good professional output if at some 
point I saw black live from my personal work, but at the moment 
it is not the case.

15



ONTEM FUI... 
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ONTEM FUI...

A visita desta semana, leva-nos à exposição da ama-
dora, o 28º festival internacional de banda desenha-
da de 2017, realizada na Amadora. 
Amadora BD, cujo tema este ano é a reportagem, 
feita através dos quadradinhos, reuniu 26 autores 
de países diferentes.

A exposiçãoão foi bastante interessante, apesar de ser um pouco 
confusa com o labirinto de salas, reunia bastante informação e 
conteúdo. 

A primeira parte, centrava-se no tema principal que era a reporta-
gem, um tema bastante interessante que nem tinha a consciência 
exata do que realmente era, por isso, para mim serviu para perce-
ber que a reportagem pode também ser representada em forma de 
banda desenhada. 

A segunda parte, mostra um pouco de tudo aquilo que já foi feito 
ao longo dos tempos, tanto em tecnicas, como em contextos.

A parte que mais gostei desta exposição, foi sem dúvida, a parte 
destacada aos nossos heróis da DC comics e da Marvel, dando um 
principal destaque ao imortal Jack Kirby que completava este ano 
100 anos de idade se ainda fosse vivo.

Apesar de não ter sido assim tão reconhecido no seu tempo pelo seu 
trabalho, nos dias de hoje, qualquer apreciador de banda desenhada 
sabe a importância que este ilustrador teve no seu tempo, e no nosso 
tempo, sem ele os heróis como o batman, o thor, o Home de ferro 
e por ai fora não existiriam, por isso deixo neste texto o meu muito 
obrigada a este magnifico ilustrador que criou um dos meus muitos 
mundos fantásticos com que sonhei e brinquei quando era criança, 
e que ainda hoje me cativam e fazem gostar cada vez mais das suas 
história pela sua complexidade.
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YESTERDAY, 
I WENT...

This week’s visit takes us to the Amadora exhi-
bition, the 28th international comic book festi-
val of 2017, held in Amadora.
Amadora BD, whose theme this year is the re-
port, made through the boxes, gathered 26 au-
thors from di erent countries.

The exhibition was quite interesting, despite being a little 
confused with the labyrinth of rooms, gathered enough in-
formation and content.

The first part focused on the main theme that was the 
story, a rather interesting subject that was not even aware 
of what it really was, so for me it served to realize that the 
story can also be represented in the form of comic strip .

The second part shows a little of everything that has been 
done over time, both in techniques and in contexts.

The part that I enjoyed most of this exhibition was undou-
btedly the highlight of our heroes DC Comics and Mar-
vel, giving a major highlight to the immortal Jack Kirby 
who completed this year 100 years of age if still alive.

Although he was not so well-known in his 

time for his work, nowadays, any cartoonist 

knows the importance that this illustrator 

had in his time, and in our time, without 

him the heroes like Batman, thor, Iron 

Home and so on would not exist, so I leave 

in this text my thanks to this magnificent 

illustrator who created one of my many 

fantastic worlds with which I dreamed and 

played as a child, and still captivate me to-

day and make them enjoy their history more 

and more because of its complexity.
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SIGO... | I FOLLOW...
Roof porta 51 - um blogue criado por 4 roofs que dedicam o seu tempo a 

falar sobre  as noticias mais emblemáticas do dia, a dar as suas opiniões 

sobre o que se passa na sociedade, a fazerem receitas caseiras rápidas, 

boas e sabores…basicamente é um blogue dedicado ao estilo de vida, 

que se tem vindo a tornar uma revelação de bloque incrível. 

Hot Flame tatoo - uma casa de tatuagens, conhecida na zona de Lis-
boa, que faz trabalhos realmente diferentes e espantosos. Pode ser 
um pouco cara, mas compensa pelo trabalho. 

Somos Potter Oficial -  Uma página dedicada aos fãs do Harry Pot-

ter, onde é possível saber as novidades do mundo dos feiticeiros. É 

possível encontrar muitos factos interessantes, curiosidades, refle-

xões e reviver muitos momentos dos filmes e dos livros.

Roof door 51 - a blog created by 4 roofs that dedicate their time to talk 

about the most emblematic news of the day, to give their opinions 

about what goes on in society, to make quick, good home recipes and 

tastes ... basically it is a blog devoted to lifestyle, which has become 

an incredible block revelation.

Hot Flame tatoos - a house of tattoos, known in the Lisbon area, 
which does really di erent and amazing works. It may be a bit pricey, 
but it pays o .

Somos Potter Oficial - A page dedicated to Harry Potter fans, where 

you can find out what’s new in the world of wizards. ou can find 

many interesting facts, curiosities, reflections and relive many mo-

ments of movies and books.

18/12/17, 15)00

Hot Flame Tattoo (@hotflametattoo) • fotos e vídeos do Instagram

Página 1 de 1

https://www.instagram.com/p/BWeoXRADrHO/?hl=pt&taken-by=hotflametattoo
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Redken - um são de cabeleireiros novo e inovador. Trás novas tendên-

cias de novos tipos de colorações definitivas e temporárias, se estás à 

procura de algo diferente e inovador então este é sem duvida o sitio 

certo para ires. Vai ver com os teus próprios olhos e diferte-te com 

esta nova experiência. 

Agir Oficial - Para quem gosta de rap, e gosta deste rapper, aconse-

lho a seguir a página,  é possível saber vários aspetos sobre o agir, 

e sobre as novas letras e onde anda e o que anda a fazer. Dêem uma 

vista de olhos!

Oceanario de Lisboa - uma página dedicada a divulgar as novas es-

pécies de animais existentes no oceanario e as campanhas que andam 

a fazer. É possível ver os Animais e saber mais sobre eles e os seus 

estilos de vida. Pode-se aprender bastante com esta página.

Redken - a new and innovative hair salon. After new trends in new 

types of permanent and temporary colorings, if you are looking for 

something di erent and innovative then this is undoubtedly the right 

place to go. ou will see with your own eyes and di er with this new 

experience.

Agir O cial - For those who like rap, and like this rapper, I advise 

you to follow the page, it is possible to know various aspects about 

acting, and about the new lyrics and wherever you are and what you 

are doing. Take a look

Oceanario de Lisboa - a page dedicated to publicizing the new spe-

cies of animals in the oceanarium and the campaigns they are doing. 

You can see the Animals and know more about them and their lifes-

tyles. You can learn a lot from this page.
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O LIVRO QUE
RECOMENDO

THE BOOK THAT
I RECOMMEND

Este mês, recomendo os livros da saga que todos conhecem. 

Os famosos livros do Harry Potter, da famosa escritora J.K. 

Rowling. Já que esta revista, se revelou muito voltada para o 

meu lamento favorito, a fantasia, achei que serei adequando 

falar destes livros, já que são a melhor saga de ficção cientifi-

ca, que já existiu desde sempre. 

Há 20 anos, o mundo mergulhava pela primeira vez numa 

história de feiticeiros, criaturas e poções mágicas que viria 

a tornar-se numa das mais bem sucedidas sagas literárias de 

sempre. “Harry Potter” transformou a vida da sua autora, a 

britânica J. K. Rowling, e a de milhares de fãs nos quatro 

cantos do globo. 

As aventuras do feiticeiro “Harry Potter” começaram a 26 de 

junho de 1997, com o lançamento do primeiro livro, “A Pedra 

Filosofal”. Duas décadas depois, a saga do pequeno feiticei-

ro e dos seus dois melhores amigos, Hermione Granger e 

Ron Weasley, tem sete livros, que foram traduzidos em mais 

de 60 línguas e venderam cerca de 450 milhões de cópias em 

todo o mundo.

This month, I recommend the books of the saga that everyo-

ne knows. The famous Harry Potter books by the famous 

writer J.K. Rowling. Since this magazine turned out to be 

very focused on my favorite lament, the fantasy, I thought I 

would be adequate to speak these books, since they are the 

best saga of science fiction, which has been around forever.Twenty years ago, the world plunged for the first time into a 

history of wizards, creatures and magic potions that would 

become one most successful literary sagas ever. “Harry Pot-

ter” has transformed the life of its author, the British J. K. 

Rowling, and that of thousands of fans in the four corners 

of the globe.
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