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100% made in Portugal, 
ao nível do melhor do 
mundo - SACCUS

A SACCUS (do latim mala) é uma 
marca 100% portuguesa de vestuário, 
calçado e acessórios que alia o que 
recorreu à ADSO para o 
desenvolvimento da sua identidade. 
De design contemporâneo e funcional 
a marca destaca-se ainda ao utilizar a 
pele de peixe curtida - uma iniciativa 
fantástica onde o que antes era 
desperdício agora dá lugar a 
belíssimas peças.



Branding

Uma identidade que se afirma. 
Um lettering equilibrado e um S 
mais trabalhado que faz lembrar 
as escamas da pele de peixe (uma 
das matérias-primas utilizadas no 
design dos produtos).

Uns fazem logos, nós fazemos marcas e, no 
caso da Saccus, ainda “fazemos” o produto. 
O trabalho de branding passou da marca 
para o design do próprio produto.



































Destaques

media

TV  RTP, SIC, TVI, PORTO CANAL, CMTV

RÁDIO  TSF, ANTENA1

PRESS  PÚBLICO, JORNAL I, DN / JN, MEIOS E 
PUBLICIDADE, ABOUT MAGAZINE, STYLING 
PROJECT MAGAZINE, GENTLEMAN'S JOURNAL

eventos

MODA LISBOA 

LISBOA DESIGN SHOW

AMARSUL ECO FASHION

CAL TALKS









Tive conhecimento hoje de uma marca que me entusiasmou ao nível das

carteiras e sacos para homem. De modo especial a mochila/tote que se vê na

imagem. Pelo seu design, materiais e cores.

Criada em 2013, sob a direcção de Paulo Jorge Pereira, a marca tem a

designação em Latim para mala, “saccus”, e como lema “ingenium liberat

animum” (a imaginação liberta o espírito), que sustenta a sua atitude jovem,

livre e evolutiva. Tem como visão a produção de objectos pessoais para

homem, senhora e criança, de alta qualidade, em pele Cromo, 100% vegetal e

tecido de burel.

A marca trouxe um projecto que se baseia na envolvência suave do burel e da

protecção da pele, nascendo assim o projeto bur.pel, unindo materiais 100%

naturais com a tradição portuguesa. Os produtos bur.pel trazem ao segmento

de acessórios de moda para homem objectos de uso quotidiano, de alta

Fashion

É bom descobrir novas marcas

portuguesas – Saccus
ABRIL 15, 2014  JOÃO JACINTO

João Jacinto Freitas (Gentleman’s
Journal)

10 marcas portuguesas de moda que já estão a
dar que falar
17 de Novembro de 2014 às 16:47:12, por MEIOS & PUBLICIDADE

Ainda imbuído do tema da 43ª edição da ModaLisboa, Legacy, queria
partilhar as recentes actualizações do nosso legado no campo da moda.
Temos uma narrativa e uma história na producção e design de materiais
que ultimamente se têm tornado em design de moda. Conseguimos passar
de uma lógica de confecção e produção para uma construção de marcas de
moda: qual a diferença? Uma lógica de design de moda portuguesa é algo
que engloba a confecção mas a ultrapassa e projecta um plano, uma
imagem e desenvolve brand awareness. Construindo assim marcas
portuguesas e lançando a marca Portugal como marca de moda e não
somente mão-de-obra.

Passamos a nomear 10 marcas emergentes que merecem ser seguidas
com atenção (pode ser que muitas mais existirão, mas ficamos pelas 10
que fui descobrindo no trabalho de pesquisa para o meu site):

1. D’Ornellas Boots. Desenvolveu uma gama de botas para homem e para
senhora, produzidas em Portugal pela mão de artesãos altamente
especializados, garantindo assim padrões elevados de qualidade e a
singularidade de cada peça. A marca nasceu da vontade de Gonçalo
D’Ornellas e Vasconcelos, ganadeiro em Salvaterra de Magos, que procurou
o melhor e mais confortável par de botas para si. Descobriu e começou a
comercializar via net e Facebook em 2012.

2. Nelson Oliveira. É um jovem designer português que
foi considerado Hot New Talent 2013 pela APICCAPS
(Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado,
Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos) e pela
Academia de Design de Calçado CFPIC, participando com
o seu trabalho numa exposição fotográfica no Portugal
Fashion. Recentemente, com a sua última colecção
Primavera Verão 2015, o designer recebeu em Düsseldorf
o prémio GAPI Jovem Talento. A marca diferencia-se pela
versatilidade e criatividade corajosa, apostando na
afirmação de um estilo urbano e alternativo.

3. OceanStitch. Com o objectivo de “romper” com o que
tradicionalmente se comercializa no vestuário masculino,

surge a OceanStitch – Small Details From Oporto, concebendo peças
orientadas (pólos, t-shirts etc) para homens urbanos, modernos,
cosmopolitas, com bom gosto e que dão relevância aos pormenores. As
peças reflectem um homem arrojado, divertido, trendy e atento ao que o
rodeia. Foca-se no pormenor, fitting e qualidade das matérias-primas
(proudly made em Portugal) – sendo este um dos pilares da marca. Esta
marca nasceu em 2012 e é comercializada via internet.

4. Saccus. De desenho em desenho, protótipo em protótipo, as ideias iam
nascendo e o plano de acção e posicionamento ganhava forma, até… que a
Saccus nasceu. É uma marca criada em 2013 pelo designer Paulo Silveira
Pereira, baseada numa ideia criativa de design contemporâneo, funcional,
com peças exclusivas. A marca vai buscar a designação à palavra em latim
para mala, “saccus”. Apresenta como lema “ingenium liberat animum” (a
imaginação liberta o espírito), que sustenta a sua atitude jovem, livre e
evolutiva. Apresenta uma colecção de malas, cintos, sapatos e algumas
peças de vestuário.

5. Luís Carvalho. É um jovem designer. Participou em inúmeros
concursos, em Portugal e no estrangeiro, e venceu o prémio para melhor
coordenado masculino, no Acrobactic 2011. Foi voluntário na ModaLisboa,
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