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de Alexandra Ribeiro 

Calçada de Lisboa 

para Alessia Semeraro

Objecto | Broche
Ferro e prata, 2006



de Rita Faustino 

Música, “Uma casa 
portuguesa” – Amália 
Rodrigues

para Andrea Lombardo

“Colar”



de Ana Andrade

Azulejo

para Angelo Lomuscio

Objecto
prata, azulejo, 2006



de Sónia Graça

Retrato de D. Sebastião

para Anna Fornari

Botões de Punho

No século XVI, em Portugal, o Rei Se-
bastião empreendeu a “guerra das 
guerras”, ansiando pela ideia de uni-

fi car o mundo sob a guia de um úni-
co soberano e uma única religião pon-
do cobro às inúmeras guerras de 
conquista.
Morreu no campo de batalha contra 
os Mouros, juntamente com todos os 
seus valentes companheiros.
O seu corpo nunca foi encontrado, 
mas entre os escombros acharam-se 
os botões da sua armadura, vestígio 
de grande valor e único testemunho 
que sobrou da magnifi cência do “Rei 
Desejado”.
Os Botões do Rei Sebastião poderão 
representar uma espécie de “revela-
ção””, símbolo da “união” ideal entre 
os povos, vontade que sobrevive ain-
da hoje.



de Hugo Madureira  

Lata de atum

para Barbara Uderzo

“Atum Blob Ring”
“BU 6 2006” anel, Plástico 
vermelho, prata 925 (rodiado), 
objectes trouvées
Medidas: Ø 25 aprox., 3,4 x 5,4 x 
2,6 cm, 2006

Jóia realizada a partir da inspiração 
recebida: lata de atum inteiro, produ-
to típico português.

Jóia integrada na Colecção:
“B L O B* R I N G S”
Colecção de anéis realizados em plás-
tico.
Peças únicas, criadas experimentando 
a matéria, reelaborando formas casu-
ais e inserindo achados do dia-a-dia, 
relíquias e curiosidades.

*blob - do título de um fi lme de culto de 
fi cção científi ca “The Blob (1958) - é uma 
gelatina cor de morango que invade a Ter-
ra e engole qualquer coisa ou pessoa que 
se lhe atrevesse no caminho.



de Ana Caldas

Canga ou jugo Datada de 1956; colecção 
particular

para Giorgio di Chiarcos

“O jogo da vida”
broche
prata 925/000, metacrilato preto, 
ébano, papel, alumínio, óxido 
vermelho, aço. 2006



de Inês Nunes

Agulha e linha de crochet

para Elisabetta Dupré

Objecto
Prata, linha, 2006



de Dulce Ferraz

Rolha

para Enrico Franchi

A explosão espumosa do vinho portu-
guês. A desfragmentação da matéria 
evoca a fl uidez do conteúdo num êx-
tase visual, associado ao prazer do vi-
nho mais conhecido do mundo.

“Portorolha”
Fundição de ceras perdidas,  
prata 999/ooo, 2006



“Retrato de Fernando Pessoa” 
por Almada Negreiros

para Fabio Cammarata

Homenagem a Almada Negreiros da 
obra “Retrato de Fernando Pessoa”

“Pontos de Fuga” Broche
Folha de prata, dobrada e 
oxidada, troncos de madeira 
coloridos e, Folha de ouro, 
poliéster, 6,5 x cm 4,5.

de José Carlos Marques 



de Ana Cardim

“Uma casa portuguesa” – 
Amália Rodrigues

para Fabrizio Tridenti 

“Messages in a bottle”
colar, alumínio, cordel, papel, 
cerâmica, vidro, borracha, 
madeira, plástico do mar, 2006

Amália Robrigues 

“Casa Portuguesa”



de David Pontes

Pedra da calçada e postal

para Fausto Maria Franchi

Fisga, um dos primeiros artefactos do 
homem, confi gura defesa, batalha e 
jogo. Regresso fi gurativo à idade da 
pedra

“Fisga”
fundição de ceras perdidas, 
bronze, 2006



de Estefânia de Almeida

Galo de Barcelos 

para Giovanni Sicuro

Galo de  Barcelos “Rivisitação”
Broche em prata 925, ouro 750, 
diamante, esmaltes a fogo, 
cinzelado e repuxado, 2006



de Alexandra Ribeiro

Calçada portuguesa

Objecto | Pendente
ouro, 2006

para Lia Di Gregori



de Tereza Seabra

Embalagem dos Pasteis de 
Belém

para Maria Cristina Bellucci

Objecto | Broche
prata, 2006



de Natasha Duncan

Postal de azulejo com anjo

para Marco Borghesi 

“Um anjo olha para ti”
pendente, plástico com folha de 
ouro, fragmentos de foto de 
cerâmica portuguesa (que já 
estava em fragmentos), 
brilhantes, seda, 2006



de Leonor Hipólito 

Fragmento de renda

para Maria Rosa Franzin

“Homenagem a Leonor”
broche, ouro 750, prata, feltro, 
fragmento de renda português e 
a sua sombre, 7 x 7 x 2 cm, 
2006



de Nininha Guimarães dos Santos 

Postal com pescadores

para Maurizio Stagni 

Pendente
ouro 750 e prata 925



de Suzana Rezende

Selo

para Paolo Mazzeschi

Pendente
fundição em osso de choco, em 
prata oxidada sobre chapa 
cinzelada de cobre prateado com 
estalactite cristalizada, prata, 
cobre, coral vermelho e 
estalactite de quartzo com óxido 
de manganésio, 2006



de Beatriz Filipe Conefrey

Postal com vista de Lisboa
e do Tejo

para Patrizia Bonati

Broche
gravura, aplicação de dois 
elementos móveis em ouro 916, 
ouro 750, prata 925 e tecido,
10 x 3,5 cm, 2006



de Harald Mueller 

Imagem de um prato de 
percebes

para Pippo Grasso

“Percebes”
assemblage e alteração de uso, 
ouro e tubo de borracha, 2006



Pendente
prata oxidada, papel, 2006

para Rita Marcangelo

Os Lusíadas de Luís Vaz de 
Camões

de Catarina Silva



Sem título
objecto para usar no corpo, 
linóleo, pele de bezerro, 2006

para Roberta Bernabei

Canga ou jugo Datada de 1956; colecção 
particular

de Ana Caldas



Prato típico:
Bacalhau à Gomes Sá

para Rosario Merola

Colar
prata e coral, 2006

de Bia Saade



de Margarida Matos 

Lenço de assoar com renda

para Rossella Cigognetti Tornquist 

“Broche”
fragmento de renda, prata 925, 
vidro, neopreno, 2006



“Anel”
resina biocompatível, com 
incrustações em ouro e 
brilhantes, 2006

“Portugal” fatia de laranja

para Stefania Lucchetta

de Ana Campos




