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A SEDUÇÃO
 
EXPERIÊNCIA LOCAIS PARA BEIJAR 
UNIÃO DE FACTO STORYTAILORS  
& BATON MAKE UP FOR EVER  
DETALHE POUSADAS DE PORTUGAL  
DESIGN AZULEJOS ERÓTICOS  
LONG READ ABAIXO A "COMIDA SAUDÁVEL"  
EXCESSO AS MELHORES ILHAS À VENDA

ENCONTRO IMPROVÁVEL  
ASSUNÇÃO CRISTAS  
& ANA SOFIA MARTINS
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O OBJETO por Raul Sousa fotografia Herberto Smith

Lego Phone
Um telefone chamado desejo

Lego Phone 
Fabricado pela TYCO
Desenhado pela LEGO
Anos 80

O desejo como atração, como ca-
pricho e, principalmente, como 
impulso sempre me assoberbou, 

motor de mudanças, de paixões e de desco-
bertas. As mulheres, as cidades, os discos, 
os livros, tantas fontes de arrebatamento.
Mas antes de todas elas, o primeiro desejo 
completamente irresistível e insaciável de 
que me recordo - que me fazia colecionar, 
recolher, mendigar, exigir desesperada-
mente - foram os LEGOS. Com eles, tudo 
me era permitido sonhar, e era possível 
viver tudo. 
Felizmente, na escolha do que fazer na 
vida (não o que fazer com a vida, que isso 
seria outra história) também tive a sorte 

de seguir os meus desejos. Trabalho com 
coisas que me fazem feliz, com bens que 
sempre desejei, muito antes de compreen-
der a real importância dessas escolhas. Fui 
desejando e criando-me negociante (sem-
pre preferi o anglicismo de dealer) de obje-
tos de desejo. Sempre comprei, não porque 
sei que se vende, mas porque tenho de o 
fazer. Neste processo, tive um momento 
absolutamente delicioso e que me pareceu 
na altura – e continua a parecer agora – o 
encerrar de um círculo: a leilão na Suécia, 
um telefone completamente funcional e 
perfeitamente maravilhoso, fabricado nos 
anos 80 por uma empresa de seu nome 
Tyco e desenhado pela LEGO. Exatamente 

uma peça de design para o meu acervo 
profissional que a criança em mim dese-
java ainda mais do que o dealer. Escusado 
será dizer que paguei os olhos da cara pelo 
encontrado tesouro, e mais pagaria se não 
tivesse parado por ali.
O menino trouxe o LEGO para a loja e con-
tinuou a procurar novos desejos… muitas 
vezes por telefone. E


