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Presente Futuro. Design para a Mudança apresenta trinta e oito propostas que cobrem
setores tão diversos do quotidiano como o ambiente, a saúde, o desporto, a alimentação,
a música, os transportes, o vestuário, a casa, a segurança, o lazer ou o espaço público.
São iniciativas, objetos e serviços desenvolvidos nas várias áreas do design por coletivos
de autores, instituições de ensino, centros de investigação e empresas de norte a sul do
país, que se associaram a nós nesta iniciativa enquanto parceiros.
O denominador comum é serem um barómetro do presente em mudança, ao procurarem
contribuir para o desenvolvimento humano, para a transformação social e para a
necessária alteração de atitudes e valores, sendo, por isso, exemplo do futuro em
gestação. Umas, regressam aos elementos naturais e elementares ou recuperam práticas
ancestrais. Outras, apostam na aplicação de alta tecnologia e no desenvolvimento de novo
software. Todas demonstram como o design está cada vez mais inserido num processo
multidisciplinar, sendo um contributo para a metodologia de trabalho e qualidade final
da proposta.
Quisemos ir ao encontro de quem circula nos corredores do Amoreiras e, por isso,
trouxemos para dentro deste centro comercial 22 vitrinas que evocam o espaço
expositivo do museu. Esperamos suscitar a curiosidade para a descoberta de cada nova
proposta, mas também para tantos outros trabalhos que têm vindo a procurar responder
aos problemas atuais, com responsabilidade ética e social, consciencializando-nos para
a urgência de todos sermos, no dia a dia, utilizadores mais informados, conscientes,
críticos e criativos.
Bárbara Coutinho
Diretora do MUDE - Museu do Design e da Moda, Coleção Francisco Capelo
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No seguimento de O MNAA no Amoreiras, Obras Primas da Pintura em 2017 e da parceria
com o Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva já em 2018, o Amoreiras traz agora para dentro
de portas, a exposição Presente Futuro. Design para a Mudança.
A concretização desta exposição em parceria com o MUDE – Museu do Design e da Moda,
Coleção Francisco Capelo, constitui uma oportunidade única de levar ao encontro de diferentes públicos, iniciativas de relevância e qualidade, que aliam a inovação à tradição,
neste caso, com um ponto em comum – o design para a mudança.
É uma oportunidade de tornar mais visível um trabalho meritório que está a ser desenvolvido por coletivos de autores e entidades nacionais, sensibilizando os visitantes para a
portugalidade das propostas expostas, muitas delas já distinguidas a nível internacional.
Presente Futuro. Design para a Mudança, tem trinta e oito pontos de interesse e de reflexão,
numa localização que considera a tipologia de loja presente em cada espaço, a circulação
e a vivência do Amoreiras.
Convidamos assim todos os visitantes a percorrer a exposição, terminando esse percurso
no miradouro Amoreiras 360º Panoramic View, onde três cadeiras e uma mesa, peças
desta mostra, esperam por si, para dai contemplar a vista de Lisboa.
O Amoreiras Shopping Center foi desde o início um símbolo de disrupção e arrojo pela
via do design. Com esta exposição respeitamos o nosso percurso e apontamos ao futuro.
Como desde o primeiro dia.
Fernando Oliveira
Administrador da MUNDICENTER
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MUDE no Amoreiras
As visualizações de dados
permitem uma compreensão
de temas tão complexos como
a questão da imigração nos
Estados Unidos e o planeamento
urbanístico, mostrando-os
de uma forma rápida, direta e
apelativa, contribuindo assim
para a sua consciencialização.
Na visualização de Lisboa, a
cidade é representada como um
organismo vivo alimentando por
vasos sanguíneos (circulação
de trânsito) e a pulsar como um
coração.

Pedro Miguel Cruz
Cátia Costa
Penousal Machado
Vasos sanguíneos
de Lisboa: um cartograma
e uma metáfora
Vídeo
0’47
2013
Peça gentilmente cedida
por Pedro Miguel Cruz
Pedro Miguel Cruz
John Wihbey, Avni Ghael
e Steve Costa
(Northeastern University)
e Felipe Shibuya
Dendrocronologia simulada
da imigração dos E.U.A.
Vídeo
06’09
2018
Peça gentilmente cedida
por Pedro Miguel Cruz
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MUDE no Amoreiras
Ghisallo assinala um tempo em
que se procuram encontrar novas
soluções de transporte urbano
que respeitem o ambiente, sejam
mais confortáveis e adaptáveis
a diferentes estilos de vida.
Com duas rodas à frente, esta
bicicleta oferece uma maior
segurança e confiança na
condução.
Um sistema inovador permite
ainda recolher a parte
anterior, facilitando o acesso a
transportes públicos.

Juan Sebastian Borda Fuentes,
Kelly-Maree Newling,
Laura Ferreira, Luke Gannon,
Pedro Faria, Tomás Gambôa
Politécnico do Porto/
Porto Design Factory
(Coordenação de Projeto)
Bicicleta Ghisallo
Protótipo funcional de
uma bicicleta citadina,
com um design distintivo
e que proporciona maior
acessibilidade e conforto,
com maior adaptação às
deslocações urbanas.
Quadro em aço e bateria de
250W
2016/2017
Projeto desenvolvido no âmbito
do curso de Pós-Graduação
ME310 – Inovação em Produto
e Serviço da Porto Design
Factory em parceria com
Pontificia Universidad Javeriana
(Colômbia) e Swinburne
University of Technology
(Melbourne, Austrália)
Promotor do projecto SONAE
Peça gentilmente cedida
pela SONAE com o apoio
da Porto Design Factory
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MUDE no Amoreiras
A coleção de contentores
Leonor traz para o ambiente
doméstico os conceitos de reuso,
adaptabilidade de soluções
e simplicidade de meios,
procurando mostrar como o
banal pode ser extraordinário,
dependendo da criatividade e da
imaginação de cada um. Formas
simples em cerâmica dão uma
nova vida a garrafas de plástico
ou recipientes de vidro sem
utilidade.

Rita Martins

MUDE
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Peças de cerâmica
LEONOR
Faiança vidrada
Vicara 2017
Peças gentilmente
cedidas pela Vicara
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MUDE no Amoreiras
Prosseguindo a tradição do
mobiliário português, esta peça
recria o histórico contador com
as suas gavetas de diferentes
dimensões. De formas simples
e em madeira maciça, permite
múltiplos usos, adequando-se
a diferentes espaços e funções.
Com a qualidade dos materiais
utilizados e a mestria da sua
manufatura procuram oferecer
um mobiliário funcional e de
longa durabilidade que contribua
para a redução dos desperdícios
gerados por uma constante
aquisição e troca de peças.

Wewood Design Center
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Contador
Madeira de carvalho
Design 2015
Peça gentilmente cedida
pela Wewood
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MUDE no Amoreiras
A Cadeira Nº24 insere-se numa
longa história de redesenho da
cadeira. A sua concepção partiu
de uma ideia simples - criar uma
cadeira em que todas as peças
fossem idênticas. A partir desta
premissa, é encontrada uma
forma que se repete 24 vezes,
construindo as costas, o assento
e as pernas da cadeira, com base
num conceito simples. Exemplo
do conceito menos é mais.

MO-OW DESIGN/
Ângela Frias e Gonçalo Dias

MUDE
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Cadeira Nº24
Madeira de sicómoro
Design 2013
Peças gentilmente cedidas
pelos autores
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MUDE no Amoreiras
Propostas que procuram
aproximar o homem da natureza,
desenvolvendo uma consciência
holística do ecossistema e da
sua sustentabilidade.
Zouri traduz a diversidade
de usos da reciclagem de
desperdícios e é representativa
da crescente utilização de fibras
naturais de origem vegetal
por serem biodegradáveis e
renováveis.
Uroboro é um vermicompostor
doméstico que desvia
resíduos urbanos de aterros
transformando-os em matéria
útil para a floricultura.

ZOURI SHOES

MUDE
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Sandálias Eco-Vegan Zouri
Lixo plástico das praias
portuguesas; cortiça, borracha
natural, juta e pinatex (tecido
feito a partir das fibras das
folhas do ananás).
Cada par de sandálias
reutiliza o equivalente
a 6 garrafas plástico
2018
Peças gentilmente cedidas
pela ZOURISHOES.com
Marco Balsinha/
ESAD - Escola Superior de
Artes e Design de Caldas da
Rainha
UROBORO - Vermicompostor
doméstico
Barro vermelho
Projeto final de Mestrado
em Design de Produto, criado
e desenvolvido com orientação
dos professores José Frade
e Luís Pessanha
2015
Em parceria com
VAL DO SOL .S.A.
Peças gentilmente cedidas
pelo autor
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MUDE no Amoreiras
Os alimentos e a sua confecção
aproximam estas duas
propostas. Cerca de metade da
comida produzida no mundo
cada ano vai para o lixo. Este
desperdício tem consequências
éticas, sociais e ambientais.
A cooperativa Fruta Feia é
um exemplo de um serviço
desenhado para aproximar
produtores e consumidores, de
modo a inverter as tendências
de normalização de frutas e
legumes e alterar os padrões
de consumo. Por outro lado,
a investigação de Francisca
Branco sobre o barro como
matéria prima natural partiu de
um trabalho sobre as referências
transmontanas, minhotas e
alentejanas, e propõe objetos de
cerâmica utilitária que procuram
promover o regresso do prazer
em cozinhar e em estar à mesa,
retomando num ritmo mais
consonante com o ciclo da vida e
dos alimentos.

Cooperativa Fruta Feia
Gente bonita come fruta feia

MUDE
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Vídeos
1’40 | 3’00 | 4’57 | 2’54
(2017-2018)
2013
Francisca Branco/
ESAD - Escola Superior
de Artes e Design
de Caldas da Rainha
Assadeira
Barro do Redondo
2017
Cuscuzeira
Barro de Nisa
2017
Talha
Barro de São Pedro do
Corval, carvalho francês,
cortiça
2017
Peças gentilmente cedidas
pela autora
Projetos finais de Mestrado
em Design de Produto,
criado e desenvolvido com
orientação do professor
Renato Bispo, no âmbito
da investigação
“BARRO - Um pedaço
de tempo na alimentação”
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MUDE no Amoreiras
Exemplos de produtos
inovadores em cortiça, material
natural sustentável reconhecido
pela sua eficácia, flexibilidade,
resistência e durabilidade,
qualidades perfeitas para
redesenhar pranchas de surf e
handplanes de alta performance
para o máximo desempenho em
todo os tipos de ondas.

POLEN SURFBOARDS

MUDE
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Prancha de surf Town-in
Bloco de poliuretano com
alma em cortiça, fibra de
carbono, fibra de vidro
Design 2015
Manufactura 2017
Peça gentilmente cedida
pela Polen Surfboards
AHUA
Handplanes
Cortiça, nylon
Design 2011
Manufactura 2018
Peça gentilmente cedida
pela AHUA

presente futuro design para a mudança

11

MUDE no Amoreiras
Olga Noronha interseta
a anatomia, a medicina,
a joalharia e o design para
transformar as próteses médicas
e implantes biotecnológicos em
peças de joalharia medicamente
prescrita.Manipulando objetos
e materiais médico-cirúrgicos
e suas réplicas, cria ortóteses
e próteses para o interior do
corpo humano entendendo-as
como jóias intra-corporais,
mas mantendo sempre as suas
funções originais. Este é um
exemplo das investigações em
curso sobre o corpo humano,
bem como dos novos caminhos
da joalharia.

Olga Noronha
Joalharia Medicamente
Prescrita V
sub-dérmica, exo-dérmica,
exo-corpórea e intra-corpórea
Modelo anatómico de clavícula
com placa de fixação óssea
Modelo anatómico, parafusos
cirúrgicos com banho de ouro,
prata dourada e zircónias
2012
Modelo anatómico de pé
humano com placas de fixação
óssea em filigrana
Modelo anatómico, parafusos
com banho de ouro, filigrana
de prata 2013-2014
Modelo Anatómico de
Mão Humana com placas de
fixação óssea em prata
Modelo anatómico, parafusos,
prata dourada, turmalinas,
zircónias 2013-2014
Peças gentilmente cedidas
pela autora
Estas peças incluem a
Validação Técnica pelo
Prof. Dr. José António Simões,
(Engenheiro Biomecânico,
Universidade de Aveiro,
Faculdade de Engenharia,
Universidade do Porto,
Portugal). Pelas orientações
do mesmo, estas placas
de fixação óssea entrarão
para testes laboratoriais
brevemente e serão alvo de
maior desenvolvimento
a nível de design.
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MUDE no Amoreiras
Coordenado da coleção
Colheitas que conquistou
o Prémio Sangue Novo
ModaLisboa2018 e FashionClash
Award do mesmo ano. A proposta
distingue-se pela forma como
reinterpreta, em termos formais
e materiais, as memórias
coletivas das colheitas no Douro,
reinventando, com alegria e cor,
o vestuário utilizado neste duro
trabalho.

MUDE

			

Filipe Augusto
Coordenado da coleção
Colheitas
Capuz de plástico, casaco
de plástico, camisola de lã,
calça em xadrez, colete
em cestaria
Coleção Outono/Inverno
2018/2019
Peças gentilmente cedidas
pelo autor
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MUDE no Amoreiras
Pela combinação entre a
tecnologia, a engenharia,
a estética e a moda, estes
coordenados espelham as
pesquisas em curso na área
da techmoda, a utilização de
tecidos inteligentes e o modo
como estes podem impulsionar
uma revolução no vestuário,
adicionando-lhe novas funções.
O premiado coordenado de
Mariana Almeida inspira-se no
traçado das linhas geométricas
do metro do Porto e muda de
cor consoante a temperatura. A
proposta de Mariana Campinho
adquire uma dimensão política
ao introduzir na peça um
documentário sobre as condições
de vida das crianças na Faixa de
Gaza, acessível através de um
smartphone graças a ao sistema
de interatividade bluetooth low
energy inserido na etiqueta do
vestido.

Mariana Almeida/
ESAD - Escola Superior
de Artes e Design
de Matosinhos

MUDE
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Coordenado
Momentum 1
Sweatshirt, saia
Tecidos inteligentes
Coordenados desenvolvidos,
orientados e produzidos sob
coordenação da professora
Maria Gambina no âmbito
da Licenciatura em Design
de Moda
2017
Desenvolvido em parceria
com
Tintex e Heliotextil
Peças gentilmente cedidas
pela autora
Mariana Campinho/
ESAD - Escola Superior
de Artes e Design
de Matosinhos
Coordenado Manifest
Parka, vestido
Tecidos inteligentes
Coordenados desenvolvidos,
orientados e produzidos sob
coordenação da professora
Maria Gambina no âmbito
da Licenciatura em Design
de Moda 2017
Desenvolvido em parceria
com Tintex e Ert
Peças gentilmente cedidas
pela autora
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MUDE no Amoreiras
Projeto que procura preservar e
promover as técnicas artesanais
de fabrico através dos novos
meios de fabricação digital. Fruto
de um trabalho colaborativo
entre designers e artesãos, este
é um tear de baixo custo, leve
e de fácil montagem, possível
de ser fabricado em qualquer
maker-space do mundo e
acessível ao maior número de
pessoas. Quem queira aprender
esta técnica ancestral e produzir
as suas próprias peças tem ao
seu dispor os meios para o fazer.

Alexandre Cardoso,
em col. Etelberta Oliveira
e Bernardo Gaeiras/
FabLab Lisboa

MUDE
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Tear EtelBert
Contraplacado, acrílico,
borracha
e polipropileno
Equipa de voluntários que
participou nas diversas
fases de desenvolvimento:
Leonel Alegre, Ana Mendes,
Carina Trigueiros
e Miguel Oliveira
2015/ 2018
Peça gentilmente cedida
pelo FabLab Lisboa
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MUDE no Amoreiras
San é o protagonista
do videojogo Out of Line.
O seu objetivo é sair de uma
fábrica onde, subitamente se
encontra, tendo para tal de
resolver uma série de puzzles
e passar por vários desafios
com que se depara ao longo
do percurso, testando a sua
capacidade física e resistência.
Dois fatores merecem ser
assinalados neste videojogo:
o privilegio dado à estrutura
narrativa e a construção dos
ambientes através do desenho
e da pintura.

Francisco Santos,
Ivan Barroso/
Duckling Studios
Trailer do jogo para
PlayStation® 4 Out of Line
Out of Line é o vencedor da
terceira edição dos “Prémios
PlayStation®”, nas categorias
“Melhor Jogo” e “Prémio
Imprensa”.
Na ETIC – Escola de
Tecnologias Inovação e
Criação, ganhou o prémio
para “Melhor Jogo do ano
2017” e foi finalista na
categoria “Melhor Jogo
Português”, durante o evento
Eurogamer Summer Fest
2018.
O jogo foi desenvolvido
em ambiente académico,
enquanto Francisco Santos
era estudante no curso
da ETIC, HND: Animação e
Videojogos, e mais tarde,
auxiliado pelo programa
GameNest. A aventura
de Out of Line desenrola-se
numa linguagem artística
adaptada do movimento de
vanguarda expressionista
e está neste momento
em desenvolvimento para
PlayStation® 4 e PC.
Boneco personagem San
Metal, madeira e tecido
2017
Peça gentilmente cedida
pelos autores
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MUDE no Amoreiras
Num mundo cada vez mais
digital, importa valorizar os
brinquedos materiais que
ofereçam às crianças um tempo
de descoberta, encantamento,
aprendizagem, criatividade e
imaginação. Estes trabalhos
têm como denominador
comum a valorização do ato de
brincar ao proporem novos e
simples brinquedos baseados
na reinvenção de formas e
jogos que pertencem a um
património colectivo universal.
Alexandro de Freitas reflete
sobre estas questões e projeta
uma coleção de brinquedos
através de uma abordagem
autobiográfica. Emanuel Rufo
recria o tão apreciado cavalo
de balanço, fazendo uma ponte
entre design e artesanato,
numa peça 100% artesanal, com
materiais naturais, orgânicos e
biodegradáveis.

Alejandro de Freitas/
ESAD - Escola Superior
de Artes e Design
de Caldas da Rainha

MUDE
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Projecto Catrapilha
Cilindro compactador,
ponteira escavadora,
pá escavadora, balde
escavador, pá de empurrar.
Madeira, componentes em
alumínio
2015
Projecto Barco de Papel
Papel, cortiça, aço
2015
Peças gentilmente cedidas
pelo autor
Projetos finais de Mestrado
em Design de Produto,
criados e desenvolvidos
com orientação do professor
Miguel Vieira Baptista
Emanuel Rufo
Cavalo de baloiço
Cavalinho C02
Madeira faia, contraplacado
de bétula
Design 2010
Production 2018
Peça gentilmente cedida
pela Qioske
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MUDE no Amoreiras
O EyeSpeak permite a doentes
com graves limitações motoras
interagir através do olhar.
O utilizador comunica através
da seleção de letras pelo
movimento dos olhos, que são
posteriormente traduzidas numa
voz sintética. Já o E.City Gold
é o primeiro autocarro 100%
elétrico português, desenvolvido
de forma modular, de modo
a permitir a adaptação da
carroçaria a diferentes tipos
de plataformas. Caracterizase também por uma série
de soluções tecnológicas
inovadoras que promovem uma
mobilidade mais sustentável.
Dois exemplos em que o design
participa inserido num processo
multidisciplinar, sendo um
contributo para a metodologia
de trabalho e qualidade final da
proposta.

AlmaDesign/ LusoVU

MUDE
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Óculos de comunicação
através do olhar Eyespeak
Desenvolvido para pessoas
com limitações motoras
e de comunicação extremas.
Controlador; LEDs de
infravermelhos; câmara com
interface de eye tracking;
unidade de processamento;
altifalante; unidade de
energia integrados e
suportados em estrutura de
materiais poliméricos
2015
Peças gentilmente cedidas
pela LusoVU
AlmaDesign/ CAETANOBUS
Em parceria com a Siemens
e Universidade do Porto
E. City Gold - primeiro
autocarro urbano 100%
elétrico projetado e fabricado
em Portugal.
Em serviço no Porto (STCP),
futuramente em Lisboa
(Carris) e em outras cidades
do mundo
Maqueta representativa à
escala, fresagem por CNC, 3D
Print e SLA
2015/ 2017
Peças gentilmente cedidas
pela Almadesign
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MUDE no Amoreiras
Inúmeras investigações
cruzam as tecnologias têxteis,
a electrónica, as tecnologias
usáveis e o design para o
desenvolvimento de vestuário
inteligente. Neste caso, estamos
perante um protótipo de um
equipamento de proteção
individual desenvolvido para
alertar os técnicos que fazem
a manutenção das torres de
telecomunicações para a
exposição ao nível de radiação,
acendendo um LED se o nível
de radiação eletromagnética
captada pela antena for acima
dos níveis permitidos pela
legislação em vigor. Este casaco
possui também um circuito de
conversão de energia no têxtil,
desenvolvido de modo a agir
como um escudo, de modo a
atenuar as possíveis absorções
das radiações eletromagnéticas
pelo corpo humano. A ideia de
um vestuário e de acessórios
inteligentes influenciou também
o trabalho de Miguel Rios. Mais
do que uma mala, 2k07 é um
sistema de sete componentes
que permite a construção de 5
tipologias de malas/ contentores,
permitindo uma multiplicidade
de alternativas, estando também
associado a outros sistemas
modulares.

Caroline Loss/ Universidade
da Beira Interior
Rita Salvado/ Universidade
da Beira Interior
Ricardo Gonçalves,
Daniel Belo e Pedro Pinho/
Instituto de
Telecomunicações – Aveiro

MUDE
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Casaco E-Caption 2.0
A Smart and Safety Coat
Malha de trama 3D em
poliéster
e fio condutor, que integra
uma antena têxtil.
Malha produzida em
cooperação com a Knitting
Borgstena Textile Portugal
(2017)
2017
Peça gentilmente cedida pela
Universidade da Beira Interior/
Departamento de Ciência
e Tecnologias Têxteis
Miguel Rios
Mala System 2K07
Sete componentes
constituem o kit de
montagem System 2k07,
que permite a construção de
cinco tipologias de malas/
contentores; BOX, LAPTOP,
POCKET, PORTFOLIO e
STREET
(variações do mesmo kit)
Nylon, plástico
2007
MUDE.P.0709
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MUDE no Amoreiras
Com base na tecnologia
Fastskin, inspirada na textura e
eficiência da pele dos tubarões,
o LZR Racer da Speedo é uma
linha de fatos de banho de alta
competição e um exemplo da
aplicação da alta tecnologia
ao desporto. Fruto de três
anos de desenvolvimento, este
fato permite a melhoria da
performance dos nadadores
ao garantir a máxima de
liberdade de movimentos e ao
ajudar a manter uma posição
aerodinâmica e alinhada com a
água. Os casacos VOLLEBAK são
outros exemplos de vestuário
inteligente: um é feito de uma
componente fluorescente reativa
que absorve a luz, armazena-a
e projeta de novo, iluminando
o casaco na escuridão; outro,
oferece um momento de pausa
e relaxamento para pessoas
em situação de stress, tendo
sido desenvolvido para ativar o
sistema nervoso parassimpático.

Speedo

MUDE
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Fato-de-banho
de alta competição
LZR RACER
Poliamida e elastano
2008
Peça gentilmente cedida
pela Petratex
VOLLEBAK
Casaco técnico
de relaxamento
Poliéster e algodão
2015
Peça gentilmente cedida
pela Petratex
Casaco técnico
com carga solar
100% poliéster
(dois tecidos com uma
membrana no meio 100%
polyester)
2017
Peça gentilmente cedida
pela Petratex
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MUDE no Amoreiras
Smart Gear é um protótipo
de um casaco inteligente para
ser utilizado por bombeiros
no combate a incêndios
florestais. Através de um
sistema de sensores permite
a monitorização de algumas
funções vitais do bombeiro,
bem como as condições
que o rodeiam (temperatura
corporal, temperatura ambiente,
eventuais quedas e a sua
localização através de GPS).
SeaB2 está dirigido para as
atividade piscatória em alto
mar, oferecendo proteção
contra a água e o vento, ao
mesmo tempo que o sistema de
insuflação instalado no blusão
oferece maior segurança em
caso de acidente. Duas peças
desenhadas para a proteção e a
segurança física de pessoas com
profissões de risco.

Escola Profissional
Mariana Seixas

MUDE
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Casaco inteligente
para Bombeiros Smart Gear
Algodão, tecnologia
wearable
com os produtos
Lilypad Arduino
Projecto desenvolvido
a 100% pelos alunos e
professores da área técnica
do Curso Profissional de
Técnico(a) de Eletrónica,
Automação e Computadores
2014
Peça gentilmente cedida
pela Escola Profissional
Mariana Seixas
DAMEL
Macacão SeaB2
Impermeável e respirável
com sistema de insuflação
e isolamento térmico para
desportos de competição
e lazer e trabalho em
ambientes aquáticos.
Tecido impermeável
respirável 100% poliéster
2016
Peça gentilmente cedida
pela Damel

presente futuro design para a mudança

21

MUDE no Amoreiras
Dispositivo médico portátil
e automático que identifica,
de forma rápida e simples, o
tipo sanguíneo e o subtipo de
sangue em 3 minutos, para
além de detetar doenças como
a VIH/SIDA, a malária ou a
febre tifoide. Esta solução tem
o intuito de salvar vidas em
situações de emergência, onde
o tempo é escasso, tal como são
os recursos ao tipo de sangue
universal.

MUDE

			

Ana Ferraz/ CRIAM
Dispositivo médico portátil
e automático que identifica
o tipo e o sub-tipo de
sangue em 3 minutos
Conceito inicial: Ana Ferraz
Maqueta original da
1ª geração (reciclagem de
moinho de café
e açucareiro plástico)
Maqueta da peça
de 4ª geração
(executada em 3d)
2013
Peça gentilmente cedida
pela autora e CRIAM

exposição
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MUDE no Amoreiras
O Serviço Operação Surpresa
de Dino Alves permite recuperar
peças antigas ou peças que
perderam a sua função e valor,
transformando-as em novas
roupas. Uma saia ou umas calças
podem dar origem a um top, ou
vice-versa.
A roupa é, assim, reciclada,
ganhando uma nova vida e maior
longevidade, o que tem um valor
ético, ambiental e ecológico.
Neste Hospital da Roupa,
qualquer roupa ganha o estatuto
de peça de autor.

Dino Alves

MUDE
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Hospital da Roupa SOS
Instalação
Fotografias de camisa branco/
antes e depois
2005
Imagens e sinal luminoso
gentilmente cedidos pelo autor
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MUDE no Amoreiras
Versatilidade, elevada
resistência e robustez são
algumas das características do
burel, e que fazem com que seja
um material adequado para o
revestimento de interiores. Entre
as suas vantagens, destacase o facto de ser um excelente
isolante acústico, reduzindo a
reverberação do som, limitando
a sua propagação e aumentando
a qualidade do ambiente, a
sua qualidade térmica, a fácil
manutenção e o seu valor
estético. Nesta instalação,
apresenta-se o violino AVA
Royale pela sua inovação técnica
e construtiva. Desenvolvido
em colaboração com músicos,
este instrumento pretende
aperfeiçoar a experiência de
tocar e ouvir violino: mantém as
cordas e a alma, mas acrescenta
um som intenso que emana do
interior do corpo em fibra de
carbono, material que oferece
também maior estabilidade de
afinação.

Burel Mountain Originals

MUDE
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Revestimento acústico
Ponto 3D favos
Lã
2018
Peça gentilmente
cedida pela
Burel Mountain Originals
IDEIA.M Strategic
Design Studio/ AVA
Violino AVA Royale
Corpo único em material
compósito de fibra de
carbono
Cavalete e alma: madeira
de carvalho e abeto
Sistema de afinação:
cravelhas Wittner
AVA 2017
Peça gentilmente cedida
pela AVA
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MUDE no Amoreiras
São cada vez mais comuns
os processos colaborativos
entre designers e artesãos
que partilham conhecimentos,
experiências e saberes,
procurando, através desse
intercâmbio, promover as
culturas e as economias locais,
de modo a contribuir para o
desenvolvimento sustentado das
comunidades e das regiões. O
Projecto TASA é disso exemplo,
ao procurar recuperar técnicas e
materiais ancestrais na procura
de soluções contemporâneas,
utilitárias e sustentáveis. As três
peças apresentadas resultam do
trabalho de diferentes equipas
de designers e artesãos que
partiram da caracterização
de um território no Algarve e
da sua matriz cultural para
desenvolverem uma metodologia
de trabalho, um produto e
a sua respetiva estratégia
de viabilidade económica e
comercial.

MUDE

			

Joana Cabrita Martins
& Ana Rita Aguiar
com o artesão
António Gomes/
Projecto Tasa
Cesta do pão
Cana, madeira e fibras
2014
Peça gentilmente cedida
pelo Projecto
Tasa_Proactivetur
Proactivetur_Alexandra
Gonçalves com os artesãos
José Teresa, Odete Dias
e Gisela Martins/
Projecto Tasa
Cesta de pé alto
Palma e madeira Palm and
wood
2016
Peça gentilmente cedida
pelo Projecto
Tasa_Proactivetur
The Home Project
com os artesãos
Ana Silva & José Vitorino/
Projecto Tasa
Vassourinhas
Palma Palm
2010/2011
Peça gentilmente cedida
pelo Projecto
Tasa_Proactivetur
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presente futuro design para a mudança

25

MUDE no Amoreiras
Duas linhas de mobiliário urbano
representativas da necessidade
permanente de requalificação
dos espaços públicos, dotandoos de equipamentos de qualidade
estética, funcional e técnica.
Outro elemento a referenciar é
a aplicação de um novo tipo de
betão que resultou de um projeto
inovador desenvolvido no âmbito
de uma investigação conjunta
entre a indústria e o design. A
principal vantagem na utilização
deste material é permitir uma
redução substancial do peso da
peça, mantendo a sua elevada
resistência.

Daniel Caramelo/ AMOP

MUDE
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Cadeira individual linha
Ar Puro + Line
Betão UHPC (Ultra High
Performance Concrete)
2018 AMOP
Peça gentilmente cedida
pela AMOP
Magda Alves Pereira/
AMOP
Mesa linha Round Up
Betão UHPC (Ultra High
Performance Concrete)
2018 AMOP
Peça gentilmente cedida
pela AMOP
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