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LUXO  
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APARTAMENTOS 
NA CIDADE
ONDE A LUZ DÁ  
O AR DA SUA GRAÇA!

CASAS ONDE APETECE VIVER!CASAS ONDE APETECE VIVER!
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Detalhes...
cada um com o seu papel, 

que fazem do seu espaço único! 

Artigos disponíveis em laredoute.pt 
Página da esquerda: Mesa Ref. 1203797 | Cadeira Ref. 1253859 | Tapete Ref. 1253271

Página da direta: Móvel Ref. 1375350 | Vasos Ref. 1186795 | Cabeceira de cama Ref. 119986 | Colcha Ref. 1263137
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HÁ 88 ANOS 
A CRIAR PARA DURAR

A Meireles apresenta o seu novo Ar, 
com uma linha de 3 ares condicionados, tem uma solução nova 
em climatização que mantém o clima certo, seja no frio ou no calor.
Esta nova linha enquadra-se no seu valor de criar para durar, 
pois coloca a qualidade como uma prioridade e a fiabilidade 
e durabilidade também como padrões.

Ar Condicionado MAC 901 W com Motor inverter, 
9000 Btu e classe A++ / A+++.

Microondas MMI 20 X com 20L e 8 programas automáticos.

Forno MF Aqualytic com função automática de limpeza aqualítica.

Exaustor MEI 40 X com 600m3/h de extracção.

Placa cristal gás MVG 4650 N, com queimador Wok.
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Qu em não deseja ter a casa de sonho? Seja 
no campo, na cidade, na montanha ou na

praia, sonhar com a casa à nossa medida não 
faz mal a ninguém. Os sonhos não se medem 
em tamanhos, mas sim pela grandeza daquilo 
que nos fazem sentir.  Há projetos luxuosos 
e absolutamente incríveis. Com as sugestões 
desta revista, o principal objetivo é inspirá-lo 
e ajudá-lo a escolher o melhor desta ou daquela 
casa, de modo a projetar a sua, mediante os 
seus gostos, desejos e personalidade, ou seja, 
idealizar a casa onde lhe apetecia mesmo viver.  

Mas se não quer sonhar tão alto, se calhar 
fazer uma mudança na decoração pode chegar 
para aquilo que deseja. Mudar a decoração de 
casa ajuda-nos a renovar as energias e a deixar 
o ambiente muito mais bonito. Há quem prefi-
ra trocar os móveis de lugar, há quem prefira 
comprar novos objetos de decoração e há quem 
prefira fazer um pouco de cada. O que sei é que 
uma casa decorada ao nosso gosto pode ficar 
muito mais harmoniosa e aconchegante, não 
fosse a casa o nosso melhor refúgio.
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NOVIDADES

MARIA JOÃO BAHIA
Lisboa é a musa 
inspiradora  
de joias
As novas criações de Maria 
João Bahia são muito mais  
do que joias de luxo. 
Desenhadas com 
sensibilidade artística,  
são pequenos momentos  
de poesia que podem brilhar  
e ser admirados nas mais 
diversas ocasiões. A luz 
especial que banha Lisboa, 
criando um caleidoscópio  
de cores por entre as sombras 
das ruas e alguns dos 
elementos clássicos que 
representam o charme  
e mistério da cidade 
portuguesa, foram o ponto  
de partida para as peças ora 
ricas e intrincadas, ora 
delicadas e intemporais. 
Descubra as seis coleções  
que são um verdadeiro 
testemunho à rica história  
de Portugal, com nomes 
como Calçada, Vulcão, 
Esfera Armilar, Night & Day 
ou Arco-Íris. Oscila entre 
a neutralidade da sua base 
e a vivacidade do 
seu pigmento.

CORTICEIRA AMORIM
Praça de Verão em cortiça no CCB 

São 1900 os blocos de aglomerado de cortiça expandida que materiali-
zam os Jardins de Pedra, uma criação do Atelier Barbas Lopes para o 
programa Uma Praça no Verão do Centro Cultural de Belém (CCB), em 
Lisboa. Pelo terceiro ano consecutivo, a cortiça é o material eleito para 
transformar o pátio exterior do Centro Cultural de Belém numa Praça no 
Verão. A Garagem Sul do CCB, em parceria com a Corticeira Amorim, 
apresenta a intervenção intitulada Jardins de Pedra. Através desta obra, 
a arquiteta Patrícia Barbas desenvolveu uma ligação criativa entre os vá-
rios espaços do edifício. A cortiça modelada no chão cria lugares para 
relaxar e usufruir da vista sobre o Jardim das Oliveiras e o rio Tejo, ou 
simplesmente descontrair e olhar o Céu, dando corpo a um espaço lúdico 
de recreio entre as formas geométricas construídas.

ANTARTE
Design  

e exclusividade
A linha Luxury, da Antarte,  

é caracterizada pela sofisticação 
e a exclusividade de espaços 

elegantes e glamorosos. 
Quando se fala em decoração,  

a elegância está, na maior parte 
das vezes, na aparência e não 

necessariamente no valor  
das peças que compõem o 

ambiente. Apostar em 
atmosferas luxuosas é apostar 
em conceitos emocionais, em 
detalhes, em escolhas livres  

e independentes que valorizam 
sobretudo a vivência,  

 qualidade e a exclusividade.    

VA_008a012_Novidades.indd   8 17-07-2019   16:28:25



JYSK
Mesa e cadeiras 

New York
“A grande mesa  

de jantar New York,  
em simultâneo rústica  

e com linhas modernas, 
transformará, em 

comunhão com as cadeiras 
estofadas da mesma gama, 

a sala no espaço  
de convívio mais 

procurado do seu lar. 
Tampo da mesa: folheado  

de carvalho selvagem, 
lacado claro. Pernas: bétula 
maciça com revestimento 

de MDF, lacado preto, 
210x100 cm ou 160x100 cm. 

Possibilidade de juntar  
dois tampos adicionais.”

VIP ANUÁRIO · 9

LUDWIG & DOMINIQUE/
NOIR VIF
Um berço contra  
a radiação 
eletromagnética
Feito em madeira e com um design 
elegante, o berço “argo crib” foi 
feito, desenhado e criado para 
proteger os bebés contra as ondas 
eletromagnéticas. Desenvolvido pela 
marca Ludwig & Dominique e pelos 
designers da Noir Vif, a estrutura foi 
apelidada de “Argo”, em homenagem 
à constelação de Argo Navis, o navio 
utilizado pelos argonautas nas suas 
viagens e que foi traçada no seu 
interior. Além da cor escura da 
nogueira, o berço também está 
decorado com fios de cobre, que lhe 
dão um tom levemente rosado.  
O berço tem ainda um dossel móvel 
e uns pés em forma de palito, 
tornando-o quase numa peça 
sofisticadamente rétro.

LA REDOUTE
A combinação do vintage  
com o estilo moderno 

É umas das opções que tem vindo a ganhar adeptos no que 
toca a peças decorativas e mobiliário. A La Redoute Interieurs 
apresenta a Gama Quilda, ideal para os amantes de peças an-
tigas com um toque contemporâneo. Irá encontrar uma grande 
variedade de tamanhos e core s, como o cadeirão de secretária 
rotativo, a mesa baixa vintage em carvalho, a mesa de apoio 
com tampo duplo, o móvel para casa de banho e ainda cadei-
rões vintage. Poderá compor qualquer divisão da sua casa com 
estas peças diferentes e irreverentes.

VA_008a012_Novidades.indd   9 17-07-2019   16:29:15



ANTARTE
Conforto dos ambientes

Muito conforto, despreocupação e informalidade marcam o conceito Casual da Antarte. 
Vocacionado para quem gosta de viver o dia-a-dia de forma tranquila, este estilo abre a 
porta à liberdade e ao equilíbrio, privilegiando ambientes harmoniosos e despretensiosos, 
onde o projeto de mobiliário e decoração aposta sobretudo na moderação e na sustentabi-
lidade. Aqui, tudo é luminosidade. A claridade das cores neutras ombreiam com espaços 
amplos e repletos de luz – natural ou artificial –, nos quais o mobiliário de linhas suaves e 
os apontamentos de cor sugerem uma atmosfera serena e aconchegante. 
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NOVIDADES

INTERDESIGN
À luz do 
candeeiro
Na mesa de cabeceira, 
numa mesa de apoio,  
num bonito aparador  
atrás do sofá, na sala,  
no hall ou no corredor,  
na cómoda do quarto,  
no móvel da televisão,  
na secretária e até  
no balcão da cozinha  
ou na casa de banho,  
fica bem ter um candeeiro 
e o espaço fica muito  
mais aconchegado.  
A Interdesign tem  
algumas opções em 
mármore e em latão.  
O difícil é escolher!

INTERDESIGN
Mesas e 

mesinhas!
Elegância e simplicidade 
é que se pode dizer destas 

mesas de apoio da 
Interdesign que combinam 
tampos em mármore, uma 

pedra nobre, macia 
e sólida; e uma estrutura 

elegante em latão. Perfeitas 
para estar na sala de estar 
ou no escritório, são muito  

muito funcionais, 
permitindo colocar um 

candeeiro, revistas 
ou objetos decorativos.
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MEZZO COLLECTION 
Coleção inspirada nos anos 

dourados do século XX
A mais recente marca da Private Label – Mez-

zo Collection – surge como resposta a um desejo 
crescente de fazer nascer uma coleção inspirada 
nos anos dourados do século XX. A Mezzo Col-
lection encontra as suas principais inspirações no 
dia-a-dia dos nos 50 e 60, desde a política à arte, 
da música ao entretenimento, reunindo o melhor 
desta geração num conceito único, ao combinar 
o design vintage com uma assinatura moderna. 
Cada peça representa uma verdadeira viagem 
por aquele tempo, evocando as formas redondas 
e subtis, as linhas simples, as cores vibrantes e a 
utilização dos melhores materiais, como o latão, 
a madeira e o aço. Ao combinar as técnicas an-
cestrais de manufatura portuguesas e os materi-
ais de qualidade inigualável, oferece peças de 
design único, com acabamentos de alta qualida-
de, a toda a comunidade entusiasta do design.

 LULA
A luz dos cristais
Os candeeiros Lula Silk e Lula Crystal, dos designers 
Clarissa Dorn and Roel Haagmans estão disponíveis  
em mais de 40 cores, vários tecidos e combinações  
de cristais Swarovski. Estes candelabros decorativos e 
elegantes para interiores podem ser usados   como pontos 
únicos de iluminação ou em grupo, permitindo criar 
diferentes formatos. A vasta paleta de cores torna  
os candelabros Lula Silk e Lula Crystal muito versáteis  
e podem ser usados   numa infinidade de interiores.

SWAROVSKI HOME
Flor de cristal 

Esta é uma flor duradoura, com folhas cintilantes 
totalmente facetadas em cristal Swarovski.  
É feita com cristal Rosaline do lado de fora  
e no interior foi realizada com Moonlight.  

Um objeto de decoração ideal para dar brilho  
aos ambientes mais sofisticados da sua casa.

VA_008a012_Novidades.indd   11 17-07-2019   10:42:08
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NOVIDADES

INSIDHERLAND
O espelho da tribo

O espelho de Osani é inspirado no jogo 
de Osani, jogado por crianças Efé da flo-
resta tropical de Ituri, na antiga Repúbli-
ca do Congo. O círculo representa o es-
pírito de ajuda mútua nesta tribo. Os 
gomos em madeira de ébano captam o 
efeito das pernas estendidas das crianças 
em volta do centro, e a folha de ouro en-
velhecido lembra as plantas dos seus pés 
e seus cabelos recebendo a luz do sol.

LA REDOUTE
Dicas de decoração todas as semanas

A La Redoute apresenta um novo projeto que visa auxiliar na decoração da casa. 
Todas as semanas os utilizadores vão ter acesso a dicas de decoração de diversos es-
pecialistas, na rubrica La Redoute Decoração, promovida no Blog da marca, Magazine 
de Tendências. O projeto conta com colaboração de vários profissionais convidados 
que irão utilizar o seu conhecimento na área para dar dicas de decoração.

BE2ADORN
Velas 

decorativas  
de charme

De produção artesanal, 
inspiradas no quotidiano 
urbano e na Natureza, as 
velas Be2adorn são au-
tênticas peças decorati-
vas com formas e deta-
lhes invulgares. As velas 
são apresentadas numa 
embalagem distinta, ide-
al para quem as compra 
para oferecer e encon-
tram-se à venda na loja 
online be2adorn.com.

INSIDHERLAND
Cadeira inspirada  
nas montanhas  
da Califórnia

Localizada na ensolarada Califórnia, 
no sudoeste dos Estados Unidos da Amé-
rica, a encantadora montanha Figueroa 
é uma paisagem mágica. Evocando a 
montanha californiana, a luxuosa cadei-
ra de jantar Figueroa recria detalhada-
mente cada uma das suas curvas.

VA_008a012_Novidades.indd   12 17-07-2019   10:42:33



SILÊNCIO EM TODOS 
OS CICLOS.

Zone Wash 3D 
Consiga + 40% de poder de limpeza* ou + 40% 
de eficiência energética**, para lavar mesmo  
a loiça mais suja.

www.hotpoint.pt The way you care

Motor Inverter
A tecnologia Inverter permite uma rotação variável 
do motor, reduzindo a fricção e as vibrações.  
O motor inverter não só é mais silencioso, mas  
também mais eficiente e duradouro.

*Percentagem média de melhoria de desempenho, em comparação com uma máquina  
de lavar loiça sem Zone Wash 3D, a trabalhar no ciclo intensivo. Resultado obtido ao lavar 
17 tipos de loiça com diferentes níveis de sujidade. Resultados verificados pelo VDE.
**Verificado no Relatório Nº 236127-AS6-1 pelo VDE Test Institute.

VA_8WhirlpoolHotpoint.indd   1 17/07/19   16:27
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Tem o papel principal e central 

na sala de estar. Deve ser 

confortável porque no sofá se 

pode conversar, relaxar, 

descansar, ler, ver televisão... 

Há de diversos materiais,  

cores e designs que se 

adequam aos mais diferentes 

ambientes e decorações.

SOFÁS

TENDÊNCIAS

Sofá Gufram, da Stanley (*)

Taiki, de Chiara Andreatti (*)

Dock/2 seater sofa, 
de Piero Lissoni (*)

New Wave-Open End, de Tommy Hyldahl, Kristian 
Sofus Hansen, Nicolaj Nøddesb € 2699

 Something Like This, de Maarten Baas (*)

VA_014a015 tendencias sofa.indd   14 16-07-2019   10:13:49
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VIP ANUÁRIO · 15

Seletti 
Wears 
Toiletpaper, 
de Maurizio 
Cattelan  
e Pierpaolo 
Ferrari (*)

Como, de Brabbu (*)

Ghisolfa, de  Raffaella Mangiarotti (*)

Pacifico, de Claesson Koivisto Rune (*)

VA_014a015 tendencias sofa.indd   15 16-07-2019   10:32:55
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Atoll, de Patrick Norguet  
€ 3074,40

Elegantes, imponentes, confortáveis e espaçosas 

como um sofá, mas pessoais como uma poltrona,  

as chaises longues são uma peça fundamental  

de mobiliário para quem procura uma posição única 

e relaxante. São a estrela de qualquer sala.

CHAISES LONGUES!

Zeba, de Koket (*)

Eda-Mame,  
de Piero Lissoni (*)

UNA, de Stefano 
Marolla € 23.790

Insext,  
de  Aleksandar 
Ugresic € 4417

Lowlife, de Numen/For Use (*)

16 · VIP ANUÁRIO
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Q.7
Sublinha o carácter 
da habitação
A berker Q.7 não define apenas os padrões na forma, função 
e acabamento. Graças à variedade de materiais, também 
oferece um novo nível de individualidade arquitectónica. 
Ampliámos o contraste do design: o quadro parece flutuar 
na parede.

Mais informações em hager.pt/berker

VA_8HagerQSeven.indd   1 16/07/19   12:08
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TENDÊNCIAS

Luna 
Caduta, 

Mutaforma, 
€ 4501,80

LUZES!
Os candeeiros pendentes 

permitem criar atmosferas com 

luz suave, funcionando como 

cascatas de iluminação. Estes 

elementos decorativos adquirem 

a função central dentro  

de um espaço, criando ambientes 

com estilo e personalidade.

Apiales, de Sofie 
Refer, € 1829

Black, Paola 
Navone, (*)

Cordula, 
MissoniHome (*)

Macaron, de Silivia 
Ceñal, € 172

Pendente  
em Led Tweet T, Jake 

Phipps, € 1458

VA_018 tendencias luzes.indd   18 16-07-2019   11:04:36



Imagine um espaço só para si. Renove o seu 
sótão desabitado e dê-lhe uma nova luz com 
soluções VELUX.

Descubra o que temos para si em velux.pt – 
provavelmente encontrará uma solução à sua 
medida.

Com a VELUX os sonhos podem realizar-se.

VELUX Portugal, Lda.
Telefone: 21 880 00 60
E-mail: velux-p@velux.com

Todos gostamos 
de sonhar

V-P_AD-renovation2_230x297_NG.indd   1 16.5.2016   16:26:23
VI_52Velux64Renovation.indd   1 21/06/19   11:19
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TENDÊNCIAS

Sofá, € 432, 
Cult Living

Esta tendência já vem dos anos 60, 

quando o mundo têxtil começou  

a implementar os padrões. Para inserir 

o grafismo nos ambientes, utilize 

tapetes, almofadas, abat-jours...   

e dê uma cara nova à decoração!

PADRÕES
Jarra, € 39,99, 

ZaraHome

Cadeira, 
€ 121  
Cult 
Furniture

Altifalante Bluetooth,  
€ 19,99, ZaraHome

Manta, € 79,99, 
ZaraHome

Almofada, € 295, 
MissoniHome

Candeeiro, € 303, 
Studio Australia

Tapete Savana, Rug’Society (*)

Pouf, € 395, MissoniHome

VA_020 tendencias padroes.indd   20 16-07-2019   11:53:01



I nsp i ra t i ona l  spaces  i s  ever y th ing  you  love

LOVETILES.COM

SHOWROOM AVEIRO
Zona Industrial de Aveiro

SHOWROOM L ISBOA
Parque das Nações
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TENDÊNCIAS

VELUDO
O veludo dos anos 70, volta 

em força aos interiores, 

criando uma identidade retro 

e um ambiente confortável. 

Elegante e sofisticado, é um 

material útil em decorações 

modernas, com designs mais 

ousados e contemporâneos. 

Relógio Karlsson, € 33, 
23 Red Candy

Cadeirão Red Rose, Mirabili (*)

Sofá, Kare Design (*)

Cama The Sacré Coeur, € 2194, 
The French Bedroom Co 

Pouf Rabat, MissoniHome (*)

Vela perfumada 
suporte vidro 
€14,99, H&M

Banqueta 
Karlsson, € 245, 
Red Candy

Banco Napold, € 349, 
La Redoute Interieurs

Espelho € 44,99, La Redoute Interieurs

Almofada redonda, € 19,99, H&M

VA_022 tendencias veludo.indd   22 17-07-2019   16:33:45



Se está a pensar em remodelar a sua casa de banho e não quer a casa de 
banho de uma vida, as sanitas suspensas Geberit são a solução. Vai 
ganhar em espaço e terá uma casa de banho de design moderno, atrativo 
e muito fácil de limpar. Com Geberit, consegue uma casa de banho melhor. 
Para mais informações, visitar nossos centros, conhecer os renovadores 
recomendados e muito mais, consultenos no 800 25 26 27. 

www.geberit.pt

PARA UMA 
CASA DE BANHO 
MELHOR

SANITAS SUSPENSAS
GEBERIT

MELHOR SUSPENSA

Melhor em design

Melhor em espaço

Melhor em limpeza
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Do  soft green ao avid yelllow, da 
sala de estar ao escritório. Va-
mos decorar com cores. Todos 
conhecem o poder das cores.

Algumas são mais enérgicas e ale-
gres, outras mais relaxantes. Sendo 
em blocos de cores, tons intensos ou 
nuances, as cores influenciam dire-
tamente as pessoas, atuam aos níveis 
físico, mental e espiritual, podendo ser 
usadas em qualquer espaço.

Com as diferentes opções de cores, 
a DAM oferece uma vasta gama de 
produtos. Por exemplo, o avid yellow 
é um tom ocre, transmite tranquilida-
de e estimula o intelecto. O soft green 
tem propriedades calmantes, promo-
ve o equilíbrio e reduz o stress, bem 
como o baby blue. Nenhuma cor atua 

sozinha dentro de um espaço, por isso 
estas cores foram cuidadosamente se-
lecionadas para funcionarem em har-
monia com várias outras cores. Vamos 
promover uma sensação de otimismo 
nos espaços. Vamos combinar cores, 
tornar os espaços únicos e acolhedo-
res. E atenção: uma tendência não está 
na moda até que seja criada por nós.  

SOFÁ VALENTIM: BABY BLUE
Valentim é um sofá que se refere à 

nostalgia das serenatas cantadas a uma 
donzela na varanda. A sua estrutura leve 
e torneada em madeira maciça interpreta 
por isso o elemento arquitetónico da va-
randa – um espaço de partilha de momen-
tos de convívio ou de intimidade como um 
beijo. O sofá foi desenhado para ser atra-

HUGO SILVA E JOANA SANTOS 
Cores em harmonia

DESIGNERS

O sofá VALENTIM em baby blue, 
a lâmpada CORTINA em avid 
yellow e a mesa de cabeceira 

MARIA em soft green 
são algumas das opções. 

Estas cores dos produtos foram 
cuidadosamente selecionadas 

para funcionarem em harmonia 
com várias outras cores

São jovens, talentosos e criativos. Conceberam algumas 

peças de autor que vale a pena conhecer, seja pelos 

materiais ou pela sua originalidade.

 EM NOME DA CRIAÇÃO
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tivo de qualquer ângulo e a sua estrutura 
parece deixar o estofo em suspenso. As 
suas curvas delicadas convidam-nos a 
sentar e expressam serenidade.

 
CANDEEIRO CORTINA:  
AVID YELLOW

Este é um candeeiro pendente que 
joga com a luz como uma cortina de-
licada. A forma é moldada a partir de 
um bloco de cortiça que evoca um pe-
daço de terra a levitar. A folha de metal 
com a sua superfície refletora valoriza 
a luz. Cortina valoriza a luz, a terra e 
a Natureza, transpondo os jardins ex-
teriores para o interior. Feito em aglo-
merado de cortiça negra, 100% natu-
ral, com acabamento aquoso incolor e 
metal com acabamento colorido mate.

Lâmpada: Iluminação LED de alta qua-
lidade com economia de energia até 60%.

MESINHA DE CABECEIRA MARIA: 
SOFT GREEN

Maria é uma mesa de cabeceira com 
candeeiro integrado. Explora a questão 
do género, reinterpreta técnicas artesa-
nais e tem um caráter humano e humo-
rístico. O abajur representa um chapéu 
de palha, do Baixo Minho. Os puxadores 
das gavetas acentuam o caráter humoris-
ta e o interior das gavetas é forrado com 
papel de parede com ilustrações dos per-
tences da personagem. A mesinha Maria 
adapta-se a crianças, jovens e adultos e 
pode ter diferentes cores. É feita em fo-
lheado de carvalho, freixo maciço, trança 
de palha e papel de parede.

 EM NOME DA CRIAÇÃO

Da sala ao escritório, a DAM oferece uma vasta 
gama de produtos com diferentes opções de cores
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DESIGNERS

VASCO LIMA MAYER E SARA OOM DE SOUSA 
A cadeira mais leve do Mundo!
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A   Fuschini é uma nova marca 
portuguesa de mobiliário, cria-
da pelos arquitetos Sara Oom 
de Sousa e Vasco Lima Mayer, 

e lançaram a cadeira Manuel, a mais 
leve do mundo: pesa apenas 1,200 kg, 
foi construída em madeira de Kiri, u 
muito fina e resistente. Esta madeira, 
30% mais leve do que qualquer outra, 
confere à peça de mobiliário um efeito 
e um resultado final diferente e único, 
de extrema elegância, mas também 
muito resistente. O design inspirou-se 
nos conceitos de leveza, simplicidade e 
estabilidade. A palhinha é uma home-
nagem à tradição centenária do artesa-
nato do norte de Portugal. Eliminando 

o supérfluo, continua o essencial: de-
sign e tradição.

Para Vasco Lima Mayer, “a inovação 
é herança e transformação, pelo que 
nada é completamente novo. A cadeira 
de Pierre Jeanneret antes pesada e 
densa, foi agora transformada por nós 
numa peça leve e delicada. Tentámos 
tirar o máximo dos ensinamentos dos 
grandes mestres, criando uma marca 
disruptiva com mobiliário bonito e con-
fortável”.

Já Sara Oom de Sousa acrescenta “a 
Fuschini tem toda a sua produção e de-
sign em Portugal. Gostamos de acredi-
tar que contribuímos para o bom design 
de mobiliário português”. 
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Em  2012, a designer Joana Santos Bar-
bosa lançou a InsidherLand, uma 
marca de mobiliário, iluminação e 
estofo de autor, destinada a

nichos de mercado de luxo. Todas as peças 
são desenhadas por Joana Santos Barbosa 
e produzidas pela sua equipa de artesãos, 
têm uma componente pessoal muito forte, 
estando conectadas com experiências de 
vida, e baseiam-se em quatro pilares es-
senciais: forma e função, mas também con-
ceito e emoção. O portfólio da Insidher-
Land divide-se em duas coleções: 
•  A Coleção Identity revela uma série de 

peças modernas que representam frag-
mentos do contacto da criadora Joana 

Santos Barbosa com a sua formação em 
arquitetura, juntamente com outras for-
mas artísticas, como pintura, escultura 
e música.
•  A Coleção Beyond Memory, que trans-

forma as viagens de Joana ao passado 
em peças de arte com significado, inspi-
radas por formas orgânicas da Natureza, 
lendas e tesouros de culturas nativas.”
A InsidherLand tem sido presença re-

gular nas mais prestigiadas feiras do sec-
tor, como a Maison&Objet em Paris, o 
Isaloni em Milão ou a Decorex em Lon-
dres. Neste momento, as peças da marca 
são exportadas para mais de trinta países 
espalhados por quatro continentes. 

DESIGNERS

JOANA SANTOS BARBOSA 
Experiências de vida
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CASAS

RETIRO PARA 
FÉRIAS EM FAMÍLIA
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DING 
DONG

Sócios fundadores da Ding Dong.
Da esquerda para a direita: 

Michael Miranda, Davide Gomes 
e Maria João Gonçalves

Esta é uma casa de férias para estar 

repleta de família e de amigos  

em que os dias de verão se 

sucedem com naturalidade, entre 

um pequeno-almoço na cozinha,  

os mergulhos matinais na piscina, 

almoços ao ar livre ou um copo  

de vinho ao pôr-do-sol…
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CASAS
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ma casa de férias para a 
família e para rece-
ber os amigos, ideal 
para almoços e janta-
res prolongados du-
rante o verão, com 

amplos espaços exteriores e uma relação pri-
vilegiada com a Natureza. Situada na Quinta 
do Lago, fica muito próxima do mar, do lago, 
com vista para o relvado do golfe e os pinhei-
ros envolventes.

Sendo assim, esta família de quatro pessoas 
precisa de muito espaço, raramente viajam 
sozinhos. Têm sempre amigos e familiares 
que os acompanham e isso requer uma casa 
com capacidade para receber e acolher muita 
gente em simultâneo.

U

Na área de jantar, mesmo em frente à sala  
de estar, a mesa com tampo de vidro escurecido, 

tem pés em forma de flor, com tubos em cromado. 
As cadeiras vintage são Cesca, de Marcel Breuer. 

O tapete em lã é um modelo ícone da 
década de 70. O móvel-bar é da Pura Cal

Nos pavimentos foram usados 
materiais como o alabastrino, 

mármore blue jeans, carvalhos 
naturais com velaturas e texturas 

diferentes, assim como tapetes de lã 
e cortinas de linho para a construção 

de um ambiente mais natural. 
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CASAS

RELAÇÃO PRIVILEGIADA  
COM A NATUREZA 

Com cerca de 800 m2 de área útil, es-
ta casa é composta por três suítes do 
núcleo familiar (a suíte principal) e duas 
suítes para os dois filhos, e ainda três 
suítes de hóspedes, ginásio, SPA e sala 
de cinema. Tem várias salas interiores 
que são completadas com exteriores, 
próximas dos jardins, da piscina, do es-
critório e da sala de brincar das crian-
ças. Tem ainda uma zona de staff, lavan-
daria e garagem.

Com cerca de 800 metros quadrados de área útil, esta moradia  
tem várias salas interiores, ginásio, SPA e sala de cinema
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O resultado final do design de interiores  
é de grande qualidade, no qual foi possível 
imprimir a identidade das pessoas  
que vão viver a casa e todo o espaço.  
A visão de uma casa de férias com áreas 
claramente generosas foi um laboratório  
de experiências muito rico
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CASAS

Este projeto complexo e desafiante 
aconteceu com muita naturalidade, hu-
mor e com uma grande liberdade cria-
tiva, onde foi possível concretizar e re-
alizar todos os sonhos dos proprietários, 
de acordo com as suas necessidades.  
Assim nasceu uma casa de férias para a 
família e para receber os amigos, com 
amplos espaços exteriores e uma rela-
ção privilegiada com a Natureza, ideal 
para conviver e realizar almoços e jan-
tares prolongados principalmente du-
rante o verão.

 
TRANQUILA E SEM FRONTEIRAS

O resultado final do design de interi-
ores é de grande qualidade, no qual foi 
possível imprimir  a identidade das pes-
soas que vão viver a casa e todo espaço. 
A visão de uma casa de férias com áre-
as claramente generosas foi para os au-

Situada na  
Quinta do Lago, 
esta moradia 
contemporânea 
fica muito próxima 
do mar, do lago, 
com vista para  
o relvado do golfe 
e para os pinheiros 
envolventes  

 A arte contemporânea doseada e combinada com mobiliário bem proporcionado, 
as matérias naturais e as texturas equilibradas fazem as delícias desta família 
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Esta é uma casa para 
se viver naturalmente 
do interior de igual 
forma para o exterior, 
sem fronteiras nem 
transições marcadas
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Uma cozinha ampla, elegante e sofisticada, com um balcão central  
em mármore, perfeito para partilhar refeições em família

CASAS
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tores deste projeto um laboratório de 
experiências muito rico e que lhes per-
mitiu colocar em prática muitas ideias 
novas. Ou seja, trazer a luminosidade e 
a tranquilidade da envolvência para os 

interiores, uma casa que se vive natu-
ralmente no interior de igual forma que 
no exterior, sem fronteiras ou transições 
marcadas. Uma casa em perfeita harmo-
nia com a Natureza envolvente 

 

Uma casa de férias com amplos espaços exteriores e uma relação privilegiada com a Natureza, ideal para 
conviver, realizar almoços e jantares prolongados, e dar uns mergulhos na piscina principalmente durante o verão
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Esta moradia  
desenvolve-se ao longo 
de três andares,  
numa propriedade 
inserida num lote  
de mais de 2000 m2

UMA VILLA COM VISTA  PARA O GOLFE
CASAS
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JOÃO 
CABRITA

O arquiteto 
João Cabrita é 

o autor desta 
magnífica 

moradia de 
515 metros 
quadrados 

UMA VILLA COM VISTA  PARA O GOLFE
Inserida num lote de 2060 metros quadrados, a moradia abre-se a um exterior  

com áreas espaçosas inundadas de luz, uma soberba piscina, e um terraço 

com vista sobre o Golfe de San Lorenzo e o majestoso pinhal em seu redor.
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O design foi inspirado nas “belas vistas circundantes, enquanto 
os interiores refletem um estilo minimalista  

para enfatizar que todos os gostos são bem-vindos, 
incentivados e atraentes para todas as gerações”

42 · VIP ANUÁRIO

CASAS

orenzo Villa é uma magnífica moradia de 
515 m2 com cave, da autoria do 
arquiteto João Cabrita. A propri-
edade, inserida num lote de 2060 
m2, funde o estilo clássico com o 
contemporâneo, e abre-se a um 
exterior com áreas espaçosas 
inundadas de luz, uma soberba 
piscina, e um terraço com vista 
sobre o Golfe de San Lorenzo e o 
majestoso pinhal em seu redor. 

Para João Cabrita, a intenção “por detrás 
do Lorenzo Villa era mostrar o potencial 
arquitetónico do desenvolvimento de 
San Lorenzo North. Como arquiteto local, 
vi a transformação dos estilos na Quinta 
do Lago ao longo dos anos. Por isso, quis 
criar uma fusão de arquitetura contem-

L porânea combinada com uma casa de 
família clássica e quotidiana. O layout 
cuidadoso e a atenção aos detalhes pres-
tam-se tanto ao estilo de vida do dia-a-dia 
quanto ao entretenimento.”

CASA INTELIGENTE
A The Lorenzo Villa desenvolve-se 

ao longo de três andares, revelando 
um total de cinco suítes – a principal e 
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A rápida acessibilidade, aliada ao seu esplêndido clima mediterrânico, 
fazem do Algarve um dos destinos de praia e golfe mais procurados  
da Europa. Neste resort encontra uma privacidade e segurança máximas,  
e a possibilidade de experienciar o estilo de vida único da Quinta do Lago
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CASAS

Uma sala ampla  
e repleta de luz.  
Os espaços com  
estas características 
transmitem paz, 
harmonia e liberdade
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quatro para visitas – a que se junta es-
paços como o átrio de altura dupla, um 
elevador e uma cave, onde estão inclu-
ídos ginásio, SPA, sala de jogos, bar, 
cinema e garagem dupla. Ao ar livre, 
oferece diversas áreas de estar e jantar 
que são acompanhadas por uma gran-
de piscina aquecida. Finalmente, a 
elevação do terraço oferece vistas ex-
cecionais do campo de golfe de San 
Lorenzo, em direção ao oceano e à re-
serva natural nas proximidades. Toda 
a propriedade é gerida por um sistema 
de domótica/casa inteligente.

ESTILO MINIMALISTA
Segundo o arquiteto, o design foi 

inspirado pelas “belas vistas circun-
dantes, enquanto os interiores refletem 
um estilo minimalista para enfatizar 
que todos os gostos são bem-vindos, 
incentivados e atraentes para todas as 
gerações. Do ponto de vista arquitetó-
nico, é claro que esses 26 lotes são 
muito únicos na sua oferta e, como tal, 

As cores claras, móveis e acessórios adequados, 
dão a esta sala de refeições uma sensação de grandeza 

e luminosidade surpreendentes. Os móveis têm linhas 
simples e os têxteis são leves e confortáveis
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CASAS

foi um privilégio trabalhar neste pro-
jeto. Queria que esta casa modelo 
oferecesse o máximo de luxo no ce-
nário mais agradável, para inspirar 
os compradores e criar um impacto 
duradouro”. 

SAN LORENZO NORTH 
O refúgio mais exclusivo e privado 

da Quinta do Lago
A rápida acessibilidade, aliada ao 

seu esplêndido clima mediterrânico, 
com mais de 300 dias de sol por ano, 
fazem do Algarve um dos destinos de 
praia e golfe mais procurados da Eu-
ropa – tão procurado como a sua pre-
ciosa beleza natural e uma apurada 
gastronomia tradicional. San Lorenzo 
Noth oferece a última oportunidade 
de construção na Quinta do Lago, re-
presentando um investimento seguro 
para os seus clientes. Os lotes têm en-

A elevação do terraço oferece vistas excecionais  
do campo de golfe de San Lorenzo, em direção ao oceano  
e à reserva natural nas proximidades. Toda a propriedade  

é gerida por um sistema de domótica/casa inteligente
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Uma villa exclusiva, onde imperam as linhas contemporâneas  
e minimalistas, com destaque para as paredes de vidro  

que transmitem luz e permitem apreciar a paisagem exterior  
e para a longa e retangular piscina aquecida    
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Uma sala onde as linhas retas e direitas se sobrepõem 
a todo o resto, móveis cadeiras ou ainda acessórios, 

tudo foi pensado à risca. A luz e as cores claras 
irradiam o espaço, com estilo e ousadia 
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tre 2000 m2 e 3000 m2, com áreas de 
construção de 25% e sem restrições 
em termos de estilo e de arquitetura. 
Representa uma privacidade e segu-
rança máximas, asseguradas pelo re-
sort, e oferece a possibilidade de ex-
perienciar o estilo de vida único da 
Quinta do Lago, com excelentes res-
taurantes, atividades e festas durante 
todo o ano. 

Sean Moriarty, CEO da Quinta do 
Lago, comenta: “San Lorenzo North 
oferece aos compradores de todo o 
Mundo uma oportunidade rara de 
comprar lotes virgens numa das regi-
ões mais procuradas da Europa. Esta 
nova show villa foi projetada para 
mostrar o calibre de arquitetura e lu-
xo que está disponível neste empre-
endimento de 26 lotes. Aqui, os com-
pradores são encorajados a construir 
a casa dos seus sonhos, adaptada ao 
seu estilo de vida e cercada por bele-
zas naturais”.

Com vista para o Golfe de San Lo-
renzo, o Oceano Atlântico ou a Ria 
Formosa, estes lotes são certamente 
uma opção segura de investimento. 

CASAS

A moradia tem cinco suítes, um átrio de altura 
dupla, um elevador e uma cave, ginásio, SPA, 
sala de jogos, bar, cinema e garagem. Ao ar 
livre, oferece diversas áreas de estar e jantar que 
são acompanhadas por uma piscina aquecida
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Paulo Lobo  
assina a decoração  
do novo condomínio 
de luxo do Porto

LUXO NA ZONA  NOBRE DA FOZ 

PAULO LOBO 
DESIGNER DE 
INTERIORES 

CASAS

Localizado numa das zonas mais emblemáticas e exclusivas da cidade do Porto,  

o Montevideu Six Villas é um condomínio fechado e único em plena Avenida 

Montevideu, com um pano de fundo e um horizonte deslumbrantes.
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LUXO NA ZONA  NOBRE DA FOZ 

O empreendimento fica a cinco minutos 
do Parque da Cidade e de fantásticas 
praias. Com excelentes acessibilidades, 

próximo de colégios internacionais e a 
15 minutos de distância do Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro. Toda a envolvente 
está inserida numa zona viva, próxima da foz 

do Rio Douro e do mar, com restaurantes, comércio 
tradicional e mercado local.

As exclusivas seis moradias localizadas na privilegi-
ada Avenida de Montevideu já estão em fase de cons-
trução. O projeto, que integra a carteira da Lucios Real 

VIP ANUÁRIO · 51
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CASAS

Além da localização, a moradia destaca-se pela versatilidade dos espaços, projetados para famílias,  
e pelas generosas janelas, que emolduram uma vista privilegiada sobre o mar
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Estate, vai agora contar com a assinatu-
ra de Paulo Lobo, uma das maiores figu-
ras do design de interiores em Portugal, 
que aceitou o convite para decorar o 
andar modelo do empreendimento.

VISTA PRIVILEGIADA SOBRE O MAR
Além da localização, as novas mora-

dias da Avenida de Montevideu desta-
cam-se pela versatilidade dos espaços, 
projetados para famílias, e pelas gene-
rosas janelas, que emolduram uma 
vista privilegiada sobre o mar. Com 
uma área útil média de 319 m2 e com 

tipologias T4 e T5, cada habitação foi 
cuidadosamente desenhada para se 
integrar na paisagem envolvente.

TUDO FOI DESENHADO  
AO PORMENOR

Para esta tela única, Paulo Lobo ins-
pirou-se no estilo de vida da zona da 
Foz do Porto, tipicamente caracteriza-
da por famílias que privilegiam o con-
tacto com a Natureza, mas que não 
dispensam o conforto e a exclusivida-
de das suas casas. “Quisemos dar vi-
da à moradia modelo e torná-la mais 

Em destaque estão 
peças de mobiliário  
da marca italiana  
Alivar e objetos 
decorativos da marca 
de autor Tom Dixon. 
Espaço ainda para  
a exposição de uma 
coleção de arte 
privada, que confere  
à casa uma vertente 
artística e aspiracional.   
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humana e em uso. As pessoas que 
procuram este tipo de habitações que-
rem perceber rapidamente quais as 
possibilidades dos espaços, como será 
a sua rotina, como vão poder usufruir 
dos espaços sociais com a família e os 
amigos. Tudo foi desenhado ao por-
menor para criar um imaginário mui-
to próximo da realidade dos futuros 
moradores.”

ACABAMENTOS  
DE ELEVADA QUALIDADE

Para este projeto, que conta com aca-
bamentos de elevada qualidade e 
equipamentos de primeira linha, Pau-
lo Lobo reuniu um grupo de marcas, 
nacionais e internacionais, de topo. 
Em destaque estarão peças de mobili-
ário da marca italiana Alivar e objetos 
decorativos da marca de autor Tom 
Dixon. Espaço ainda para a exposição 
de uma coleção de arte privada, que 
vai conferir à casa uma vertente artís-
tica e aspiracional. 

UM DOS PROJETOS IMOBILIÁRIOS 
MAIS AGUARDADOS DO PORTO

O Montevideu Six Villages é da au-
toria da Lucios Real Estate e um dos 
projetos imobiliários mais aguardados 

Paulo Lobo inspirou-se  
no estilo de vida  
da zona da Foz  
do Porto, tipicamente 
caracterizada por famílias 
que privilegiam o contacto 
com a Natureza  
e a exclusividade  
das suas casas
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CASAS

na cidade do Porto. A disponibilidade 
é reduzida e parte das habitações já se 
encontram vendidas. Para mais infor-
mações, consulte https://montevideu-
villas.pt/. 

 Com mais de sete décadas de histó-
ria, a Lucios, com sede em Vila do 
Conde, é atualmente uma das maiores 
empresas no sector da construção em 
Portugal. A sua principal missão é dar 
forma a projetos arquitetónicos dife-
renciadores, respondendo com eficácia 
às necessidades do mercado e de cada 

No Montevideu Six Villas encontra uma habitação  
luxuosa que conjuga a elevada qualidade  
da construção e acabamentos com uma  
das melhores localizações da cidade do Porto.

cliente. Através de uma constante evo-
lução, tem vindo a diversificar os seus 
segmentos de negócio, nos quais se 
destacam o mercado residencial, in-
dustrial, comércio e serviços, desporto 
e lazer, conservação e requalificação 
de edifícios públicos e privados. O 
segmento de reabilitação urbana tem 
vindo a ganhar, aliás, uma grande im-
portância para a construtora, que am-
biciona ser reconhecida pela inovação 
e pela sustentabilidade de cada proje-
to com a sua assinatura. Fo
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O condomínio foi concebido para famílias 
que valorizam a exclusividade, a segurança 

e o conforto, aliados à tranquilidade  
que se vive na proximidade ao mar
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CASAS

SUSANA CAMELO

sta é uma casa contemporânea de 
tamanho considerável, cuja ar-
quitetura moderna e com formas 
progressivas permitiram aliar a 
funcionalidade a um espaço famili-
ar e luminoso pronto a acomodar a 
jovem família que tanto valoriza o 
convívio e o conforto de quem nela 
habita. Foi a pensar nisso que a de-
coradora Susana Camelo concebeu E

A decoradora Susana Camelo utiliza a luz, as formas, as cores e as texturas  
para converter cada espaço numa extensão de quem deles usufrui
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Serena e confortável, esta moradia contemporânea, situada na Madalena, nos arredores 

de Vila Nova de Gaia, caracteriza-se pelas suas enormes janelas para o exterior, 

oferecendo uma enorme luminosidade aos ambientes. Aqui vive uma jovem família 

que tem como mood de vida a tranquilidade e as boas energias.

Quanto mais vidro melhor, 
mais luz entra, mais se vê. Esta 

sala abre-se completamente 
para o jardim, tendo janelas 

enormes e amplas, para 
deixar entrar a luz e com 

vistas magníficas para  
o exterior

TRANQUILA E COM 
BOAS ENERGIAS!
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CASAS

A entrada causa um 
impacto sereno a quem 
chega, num mood 
acolhedor. Transmite boas 
energias e as suas cores 
remete-nos para as boas 
práticas de feng shui
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 Os tons térreos e os 
elementos orientais dão 
as boas-vindas a quem 

entra nesta casa que 
prima pelo equilíbrio

ambientes serenos e verdadeiramente 
tranquilos. 
 
QUARTO THEO

Um espaço repleto de cores vibrantes 
que refletem o espírito aventureiro e 
desportivo do pequeno futebolista que 
a quem este quarto pertence. Os mate-
riais deste quarto são laváveis, procu-
rando adequar-se a uma utilização in-
tensa, foram também criadas três áreas 
de distintas funções dentro do mesmo 
espaço: uma área de brincar, de leitura 
e de repouso. 
Este espaço luminoso pretende re-
fletir amplitude, conforto e alegria.  

VA_060a067_casa Gaia Susana Camelo_8 pag.indd   63 16-07-2019   14:29:23



64 · VIP ANUÁRIO

CASAS

O quarto é sereno, neutro e acolhedor, onde foram  
usados materiais sofisticados e uma iluminação ténue.  
As paredes revestidas a papel apelam ao conforto 

O mobiliário aqui disposto é do design 
oficial Atelier Susana Camelo e as es-
tantes são marca italiana Bonaldo.
 
QUARTO AYLA

Um quarto sereno e calmo com mate-
riais suaves para a sua habitante ainda 
bebé. Tal como o irmão, este quarto utili-
za materiais laváveis preparados para os 
primeiros anos de vida de uma criança. 
Pretendeu-se também, para além das co-
res convencionais femininas, acrescentar 

elementos mais alegres e divertidos como 
se verifica no papel de parede revestido 
com animais coloridos. Com a utilização 
dos linhos acrescenta-se o conforto ne-
cessário para uma boa noite de sono. A 
iluminação é Artemide e a cama é design 
do Atelier Susana Camelo.
 
QUARTO DE HÓSPEDES

Este espaço sereno pretende ser o 
mais neutro e acolhedor possível, onde 
foram usados materiais sofisticados e 
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A sala conta com quatro áreas de funções diferenciadas 
todas elas comunicantes entre si: o espaço de bar 
e petiscos, a área de jogo, uma acolhedora  
e larga área de estar e uma zona de cinema.
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iluminação Artemide. As paredes re-
vestidas a papel acomodam com maior 
conforto qualquer hóspede que nele 
pernoite.
 
SALÃO MULTIFUNCIONAL

Este espaço multifuncional é um lugar 
de convívio da família e de receção de 
convidados à medida da jovem e alegre 
família que tanto gosta de receber e pri-
vilegia o convívio. O salão foi criado com 
o intuito de todos poderem conviver no 
mesmo espaço, havendo assim necessi-
dade para espaços distintos. A sala conta 
com quatro áreas de funções diferencia-
das todas elas comunicantes entre si: o 
espaço de bar e petiscos, a área de jogo, 

uma acolhedora e larga área de estar e 
uma zona de cinema. As suas paredes 
são revestidas a ébano e papel de pa-
rede, o pavimento a kerlite e o sofá, o 
aparador e as cadeiras são design ofi-
cial do Atelier Susana Camelo.
 
ENTRADA SERENA

A calma receção desta casa preten-
de causar um impacto sereno quando 
acolhe quem chega num mood rela-
xado e acolhedor. Transmite boas 
energias, através dos seus tons tér-
reos e elementos orientais e equili-
brados. As formas redondas e cores 
remetem-nos para as boas práticas de 
feng shui desta casa. Fo
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Um quarto sereno e calmo com materiais suaves 
para a sua habitante ainda bebé. Tal como o irmão, 
este quarto utiliza materiais laváveis preparados 
para os primeiros anos de vida de uma criança.

No quarto do pequeno Theo 
usaram-se cores vibrantes que 
refletem o seu espírito desportivo 
e aventureiro, onde foram 
criadas três áreas diferentes: 
uma área de brincar, de  
leitura e de repouso. 
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CASA DE BONECAS

Apesar de ser o que considero uma “casa de bonecas”, a arquitetura de interiores, a decoração e a função vivem de mãos dadas 
conseguindo assim criar vários espaços distintos que dão a ilusão de se viver numa casa maior (Rita Salgueiro) 
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Projetar e decorar casas pequenas exige sempre mais estudo  

e planeamento do que projetar outras com dimensões convencionais. 

Todo o espaço tem de ser pensado ao milímetro e, muitas vezes,  

há que optar por sacrificar algumas zonas em prol de outras. Com 

pouco mais de 45 metros quadrados, a casa da designer de interiores 

Rita Salgueiro, em Campo de Ourique, é um claro exemplo disso. 
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V
ários foram os 

“truques” para que 
o espaço parecesse 
maior. O facto de ter 
uma estante vazada 
a fazer a separação 
entre a sala e a cozi-
nha, não só dá a ilu-
são de que o espaço 
é maior como deixa 
passar mais luz.  
O espelho, colocado 
estrategicamente na 

parede lateral cria a ilusão de um espa-
ço amplo e desafogado. É verdade que 
em termos físicos a casa não cresce, 
mas, a nível sensorial a pequena sala 
de 13 metros quadrados parece uma 
sala bem maior para quem está no seu 
interior, tendo por isso optado também 
por reduzir a zona de refeições a uma 
mesa de pequenas dimensões com du-
as cadeiras, para conseguir uma zona 
de estar com sete lugares sentados. No 
quarto, como qualquer mulher, Rita 
Salgueiro tem o closet para organizar a 
sua roupa, calçado e acessórios. O que 
acaba por tornar a zona de dormir mais 
reduzida. 

ESPAÇO FEMININO
A nível decorativo a ideia era ter um 

espaço bastante feminino e, como em 
todas as casas, refletir a personalidade 
de quem lá vive, neste caso a minha! 
Nesta casa de base clean convivem 
peças de épocas completamente dife-
rentes, umas compradas, outras herda-
das ou “roubadas” à família e ainda 
algumas desenhadas por mim para os 
diferentes espaços. 

Brancos e cinzas são, por norma, as 
cores-base de todas as minhas decora-
ções. Mas, para tornar este espaço 
mais feminino, foram colocadas almo-
fadas de padrões diferentes em vários 
tons de rosa em cima do sofá cinza. A 
ladeá-lo encontramos duas mesas re-
dondas com pés diferentes e tampo em 
espelho para fazer a ligação entre am-
bas. Em frente ao sofá fica uma peça 
de família, a mesa de frente de sofá, 
antiga mesa de apoio na sala/escritório 
dos meus avós e que guardei durante 
anos no ateliê, tem as dimensões per-
feitas para esta minissala de estar. 

UM CORREDOR  
COM PERSONALIDADE

As paredes são forradas a papel de 
parede, de um lado um padrão de ris-
cas, em tons de branco, cinza e rosa 
velho, que vai desde a porta do quarto 
até ao final da sala de estar, conseguin-
do assim que o corredor, demasiado 

A sala de refeições tem uma mesa de pequenas 
dimensões com duas cadeiras, para conseguir 
uma zona de estar com sete lugares sentados
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Nesta casa convivem peças de épocas  
completamente diferentes, umas compradas,  

outras herdadas ou “roubadas” à família
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estreito e sem espaço para mobiliário, 
ganhasse alguma personalidade, tor-
nando também a passagem para a sala 
mais suave, acabando por fundir os dois 
espaços. Nesta parede, apesar de ter 
papel de parede, vivem ainda dois qua-
dros também em tons de rosa, cada um 
deles com uma palavra, que julgo se-
rem duas das bases mais importantes 
em toda a nossa na vida, “L’ espoir” e 
“L’ amour”. Junto aos mesmos convivem 
dois papagaios que simbolizam a união 
do amor eterno vivido quase apenas 
pelas aves. 

MODA, MOLDURAS,  
LIVROS, FOTOGRAFIAS...

Na parede oposta, um papel de parede 
texturado pérola onde encontramos uma 
das minhas grandes paixões, a moda, 
representada num conjunto de molduras 
com ilustrações de Megan Hess, na sua 
maioria com um toque parisiense. Na 
continuidade desta parede encontramos 
a estante onde se encontram livros de 
vários géneros, que convivem com foto-
grafias de família e amigos especiais e 
a minha coleção de garrafas de água. 
Aqui, encontram-se livros de todos os 
géneros, dos mais descontraídos, para ler 
na praia, aos de estratégia comercial, 
passando pelos de design, decoração, 
arquitetura e moda.

A nível decorativo a ideia era ter  
um espaço bastante feminino e,  
como em todas as casas, refletir  
a personalidade de quem lá vive. 
Para torná-lo mais feminino, foram 
colocadas almofadas de padrões 
diferentes em vários tons de rosa  
em cima do sofá cinza. 
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UMA MINISSALA DE JANTAR
A minissala de jantar tem uma mesa 

mínima e duas cadeiras de design trans-
parentes para tornar o espaço mais leve. 
Em cima, apenas um tabuleiro dourado 
com espelho, feito por mim na rubrica 
Agora Faço Eu do programa E Agora o 
Que é Que Eu Faço que ficou de recor-
dação, com um conjunto de garrafas an-
tigas que decoram o espaço sem lhe 
conferir grande peso visual devido à sua 
transparência. 

A COZINHA É O ESPAÇO  
MENOS DECORADO

A cozinha é possivelmente o espaço 
menos decorado e usado da casa, não 
fossem as traseiras da estante onde mol-
duras de dupla face revelam fotografias, 
garrafas de vinho e caixas de chá que 
cobrem os livros com lombada virada 
para a sala e o pavimento bastante mar-
cante, a sua decoração consistia apenas 
em três salvas de prata, roubadas (des-
caradamente) à mãe, onde assentam um 
pote de sal trazido de Ibiza, uma garrafa 
de azeite e uma garrafa de água de co-
leção oferecida por um amigo, na zona 
visível da sala. No resto da bancada um 
tabuleiro com um bule, chás, frascos com 
alimentos para o pequeno-almoço, ao 
centro, e um minijardim composto por 
três vasos e três jarras de cristal.

CASA DE BANHO TAMBÉM  
É PARA DECORAR

Ao contrário do que a maioria pensa, 
as casas de banho também são para 
decorar. Uma jarra com ramagens no 
interior do duche esconde todos os 
produtos necessários aos banhos, tor-
nando-o mais harmonioso, enquanto 
nenúfares artificiais criam a ilusão de 
um lago ao longo da base de duche. 
Em dias de festa ficam entre eles al-
gumas velas acesas que não só ajudam 
a decorar o espaço como a sua luz aju-
da a identificá-lo. Por cima da sanita 
um quadro meramente decorativo com 
uma imagem doce que serve de inspi-
ração diária. De um lado da bancada 
encontra-se um trio de peças compos-
to por uma jarra, uma vela e um per-
fume; do outro todos os utensílios ne-
cessários para a higiene diária, cremes 
e pincéis de maquilhagem que escon-
dem a escova e a pasta de dentes, pe-
ças essenciais e indispensáveis em 
qualquer casa de banho mas estetica-
mente muito pouco apelativos. 

QUARTO DE DORMIR COM CLOSET
 O quarto era possivelmente o espaço 

com maior área na casa, o que permitiu 
criar uma zona para closet, reduzindo 
ligeiramente a zona de dormir. Ainda 
assim, foi possível colocar uma cama 

A cozinha é o espaço 
menos decorado  

e usado da casa. Na 
bancada, um tabuleiro 

com um bule, chás, 
frascos com alimentos 

para o pequeno- 
-almoço, ao centro,  

e um minijardim 
composto por três 
vasos e três jarras  

de cristal completam  
a decoração
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Uma jarra com 

ramagens no interior 
do duche esconde 
todos os produtos 

necessários aos 
banhos, tornando-o 

mais harmonioso, 
enquanto nenúfares 

artificiais criam a ilusão 
de um lago ao longo 

da base de duche. 
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com 1,60 metros de largo e com a ajuda 
das vigas estruturais, que ficaram no 
interior com avanço da varanda, criar 
uma zona bastante feminina, composta 
por uma credência que faz de toucador 
e que fica completamente escondida ao 
fechar os cortinados tornando o quarto 
mais relaxante. A base branca e cinza 

da minha assinatura pessoal não po-
deria deixar de estar presente neste 
espaço, mas aqui o lado feminino fica-
-se pelo toucador. Tons de verde, que 
variam entre o verde água e o verde 
petróleo dão cor a este espaço de for-
ma relaxante, como uma alusão a fo-
lhas de árvores. 
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Nesta penthouse é como viver “nas 
alturas”. Um apartamento no último 
andar, espaços abertos, varandas, 
as melhores vistas para a cidade, 
com todas as comodidades, onde 
não falta uma piscina, perfeita 
para os dias de calor.

CASAS

UMA PENTHOUSE  
NA CIDADE!

Com cerca de 360 metros quadrados, esta penthouse, em Lisboa, tem uma vista 

magnífica para o golfe e para a cidade, onde não falta uma piscina no enorme terraço!
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SÍLVIA 
COSTA

A arquiteta de 
interiores, Sílvia Costa, 

apresenta projetos 
tailor made com um 

estilo contemporâneo  
e elegante com um 

toque de paixão  
em todos os detalhes

VIP ANUÁRIO · 77
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CASAS

O terraço tem cerca de 180 metros quadrados  
e oferece uma vista fantástica sobre a cidade de Lisboa

m  apartamento T4 
foi transformado 
num belíssimo 
T3. Com uma 
área total de 360 
metros quadrados 
foram divididos 

ao meio: 180 metros 
foram enquadrados para a habitação e 
os outros 180 foram destinados para o 
grande terraço/cobertura, onde não 
falta até uma piscina maravilhosa e 
com uma vista fantástica para a cidade 
de Lisboa.

A primeira decisão para esta trans-
formação foi para fazer face às carac-
terísticas da família que iria viver na 
casa, ganhando desta forma uma zona 
social mais intimista.

Visto ser uma habitação permanen-
te, a arquiteta Sílvia Costa, apostou 
num bom ambiente social com áreas 
amplas e luminosas, onde tirou partido 
da luz e da vista desafogada para o 
verde do golfe e que respondesse a to-
das as valências exigidas a um apar-
tamento contemporâneo e citadino.

INTERIORES SÓBRIOS E NEUTROS
Os interiores foram pensados de uma 

forma sóbria e, como tal, foram deco-
rados sobretudo com cores neutras (al-
go transversal a todo o apartamento). 
Utilizaram-se alguns papéis de parede 
texturados, mas de forma discreta, e 
tudo pontuado com elementos decora-
tivos cuja cor e padrão contrastassem 
com essa neutralidade. Assim sendo, 
optou-se por materiais naturais e de 
qualidade como o linho, a lã, o latão, 
as sedas, os lacados e a pele. Como 
tudo foi pensado ao mais pequeno por-
menor e detalhe, o mobiliário foi dese-
nhado à exceção de algumas peças de 
autor como a cadeira em pele Dezza e 
a poltrona Frau.

U
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O pátio da casa, envolto  
num deck, foi pensado  

como uma sala dupla ao ar 
livre. Por isso, além da zona  
das refeições, há ainda uma 

área para estar com dois sofás
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CASAS

Os interiores foram pensados de uma forma sóbria  
e, como tal, foram decorados sobretudo com cores neutras

HALL DE ENTRADA

No hall de entrada as paredes foram 
todas forradas a espelho. Para este espa-
ço, optou-se por colocar uma consola 
forrada a pele de crocodilo em branco, 
um tapete em lã em harmonia com uma 
banqueta de tecido alinhado.

ZONA SOCIAL
A zona social da casa tem como base 

os tons cinza, que se encontram nos ta-
petes de lã, no papel de parede de seda 
e nos sofás em linho. Toda a neutralida-
de foi apenas quebrada com o uso da cor 
terracota nas almofadas de seda, nas 
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Visto ser uma habitação permanente, 
a arquiteta Sílvia Costa, apostou num bom 
ambiente social com áreas amplas e luminosas, 
onde tirou partido da luz e da vista 
desafogada para o verde do golfe e que 
respondesse a todas as valências exigidas  
a um apartamento contemporâneo e citadino.

A zona social tem  
como base os tons 

cinza, que se encontram 
nos tapetes de lã,  

no papel de parede de 
seda e nos sofás  

em linho. A neutralidade 
foi apenas quebrada 

com o uso da cor 
terracota na almofadas 
de seda, nas cadeiras  

e nos candeeiros
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Utilizaram-se papéis de parede texturados  
e elementos decorativos cuja cor e padrão  
contrastam com a neutralidade dos espaços
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CASAS
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cadeiras e nos candeeiros. Os tecidos 
usados pertencem às marcas Romo, Os-
borne & Little, Elitis. Os quadros são de 
Sofia Leitão e Calapez.

SUÍTE
Na suíte do casal a cabeceira de cama 

foi forrada a camurça cinzento-escuro, 
com perfis de apliques de leitura (porta 
romana) em latão. Os tecidos são da 
Ralph Lauren, Dedar e Jab.

QUARTO INFANTIL
O quarto das crianças foi forrado a pa-

pel de parede flamant, tecidos alinhados 
da Casamance. Uma parede foi coberta 
com espelho, onde foi colocada uma con-
sola de apoio em madeira. 

COBERTURA
Em relação à cobertura (terraço) 

optou-se por decorá-la com mobiliá-
rio da Dedon, perfeitos para o exte-
rior, e os tecidos das almofadas são 
da Designers Guild. 
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TAÇAS NOS  TELHADOS 
A ARQUITETURA A SERVIÇO DA    SUSTENTABILIDADE

O Concave Roof é um sistema de telhado 
duplo projetado especialmente para 
recolher e armazenar água da chuva  
e promover o arrefecimento natural

gabinete de arquitetura irani-
ano BMDesign Studios conce-
beu o projeto Concave Roof, 
um sistema de coberturas in-
clinadas que lembram a forma 

de tigelas ou de taças e que 
servem para recolher a água da 

chuva em climas áridos, como é o 
caso do Irão e dos países do Médio 
Oriente, onde a escassez de água 

poderá ocasionar grandes fluxos mi-
gratórios no futuro.

84 · VIP ANUÁRIO

ATELIER

O
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Já há um sistema de coberturas 

côncavas para armazenar a água 

da chuva nos climas áridos. 

Chama-se Concave Roof.

TAÇAS NOS  TELHADOS 
A ARQUITETURA A SERVIÇO DA    SUSTENTABILIDADE

O principal objetivo destas “taças” é ajudar 
as regiões áridas, que sofrem com a falta de 
chuva e que têm dificuldade em armazenar 
água,devido às altas taxas de evaporação 

causadas pelo clima quente 

RECOLHEM A  
ÁGUA DA CHUVA!

VIP ANUÁRIO · 85
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Como a precipitação nesta área é in-
ferior a um terço da média mundial e a 
evaporação é três vezes maior, o siste-
ma de cobertura côncava foi projetado 
para guardar até as menores quantida-
des de água da chuva, que são armaze-
nadas “antes que evaporem”.

A casca externa do sistema de co-
bertura não recolhe apenas a água da 
chuva, mas também faz sombra, o que 
permite que o ar se mova livremente 
entre o telhado e o espaço interno.

Por exemplo, num edifício com 923 
metros quadrados de cobertura côn-
cava, espera-se que sejam guarda-
dos 28 metros cúbicos de água, com 
uma eficiência de cerca de 60 por 
cento.

Os reservatórios que se ligam aos 
sistemas de recolha serão colocados 
entre as paredes do edifício, permi-
tindo um maior controle da variação 
da temperatura dos espaços interiores 
devido à inércia térmica da água. 

VA_084a085_Telhados.indd   85 16-07-2019   14:57:46



86 · VIP ANUÁRIO

ATELIER

NUNO PAIS 
MINISTRO
Diretor de Arquitetura e Projetos 
da Coporgest quis conferir 
contemporaneidade ao Álvares 
Cabral, criando uma linguagem 
arquitetónica atual que 
valorizasse o edifício em si

AQUI ENTRA A LUZ    DE LISBOA!
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AQUI ENTRA A LUZ    DE LISBOA!

Um antigo edifício de escritórios dos anos 70 deu lugar a apartamentos 
premium, que foram nitidamente invadidos pela luz de Lisboa...
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“Procurámos rasgar  
ao máximo os vãos para 
que a vista e a luz de Lisboa 
invadissem os apartamentos 
e fizessem parte da sua 
decoração interior”, refere 
Nuno Ministro, diretor do 
Departamento de Arquitetura 
e Projetos da Coporgest
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ituado numa das melhores 
zonas residenciais de Lisboa, 
o Álvares Cabral Premium 

Apartments resulta da recon-
versão de um edifício de escri-

tórios dos anos 70, num edifício 
moderno, totalmente renovado e transforma-
do, com 19 apartamentos.

Localizado na Avenida Álvares de Cabral, 
entre o Jardim da Estrela e o Largo do Rato, 
o empreendimento Álvares Cabral Premium 
Apartments é o mais recente projeto da Co-
porgest que apresenta um novo conceito de 
habitação em plena comunhão com a cidade 
de Lisboa e o rio Tejo. Com data prevista de 

Os apartamentos beneficiam de elevados padrões  
de qualidade e conforto, com interiores a evidenciar  
a nobreza dos materiais e acabamentos de topo

S
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 Luminoso e confortável, com vistas desafogadas sobre Lisboa.  
A decoração clássica e contemporânea acentua o charme  

e a elegância de cada divisão da casa

90 · VIP ANUÁRIO

ATELIER
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Uma das principais características  
do empreendimento resulta  
da vista extraordinária sobre Lisboa 
e sobre o rio Tejo e a forma  
como os espaços exteriores  
e as amplas janelas maximizam  
a luz única da cidade para  
o interior dos apartamentos

VIP ANUÁRIO · 91

conclusão para o primeiro trimestre 
de 2021, o empreendimento residen-
cial terá 19 apartamentos e uma loja.

Os apartamentos de tipologias T1 a 
T4 dúplex possuem varandas, arreca-
dações e estacionamento. Uma das 
principais características do empreen-
dimento resulta da vista extraordiná-
ria sobre Lisboa e sobre o rio Tejo e a 
forma como os espaços exteriores e as 
amplas janelas maximizam a luz única 
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Esta casa tem luz própria. Contudo, os tons neutros, suaves e claros ajudam a refletir 
a luminosidade da casa e a atingir um efeito ótico de amplitude e frescura.  

A partir do sofá modular cinza é possível contemplar a linda cidade de Lisboa
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Para a decoração dos quartos optou-se pelas cores 
sóbrias. Neste caso, a cor cinza foi a escolha para 
este ambiente cheio de estilo e elegância 

Foram utilizados 
materiais nobres, 
como a pedra natural, 
telas de sombreamento 
e pavimentos em 
madeira nobre  
de sucupira brasileira, 
entre outros  
detalhes únicos.
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da cidade para o interior dos aparta-
mentos. 

CONFERIR CONTEMPORANEIDADE 
AO ÁLVARES CABRAL

“A Avenida Álvares Cabral conta com 
vários edifícios de elevada qualidade 
arquitetónica do modernismo portu-
guês. Com o projeto de arquitetura, qui-
semos conferir contemporaneidade ao 
Álvares Cabral, criando uma linguagem 
arquitetónica atual que valorizasse o 
edifício em si, mas também a vivência 
interior do mesmo”, explica Nuno Mi-
nistro, diretor do Departamento de Ar-
quitetura e Projetos da Coporgest e 
coautor do projeto de arquitetura do 
Álvares Cabral, que acrescenta: “Pro-

curámos rasgar ao máximo os vãos para 
que a vista e a luz de Lisboa invadissem 
os apartamentos e fizessem parte da 
sua decoração interior.” 

DETALHES DE QUALIDADE
Quanto aos fatores de diferenciação 

do empreendimento, Nuno Ministro 
refere: “Os materiais nobres de reves-
timento exterior, como a pedra natural, 
a caixilharia de corte térmico de redu-
zida expressão, bem como as telas de 
sombreamento, garantem a elevada 
qualidade de acabamentos, não só no 
exterior, mas também no seu interior, 
com as instalações sanitárias revesti-
das a pedra natural e pavimentos em 
madeira nobre de sucupira brasileira.”
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Na decoração o branco é pureza, calma, luz. 
Luminosa e arejada, esta cor abre os pequenos 

espaços e dá coesão às divisões da casa

ATELIER
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Situado numa das melhores 
zonas residenciais de Lisboa, 
o Álvares Cabral Premium 
Apartments resulta da 
reconversão de um edifício 
de escritórios dos anos 70, 
num edifício moderno, totalmente 
renovado e transformado, 
com 19 apartamentos.

No escritório  
ou na sala  
de leitura, a 
simplicidade  
dos acabamentos 
neutros 
transbordam 
bem-estar e 
personalidade    
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LOCALIZAÇÃO CLÁSSICA
Todos os apartamentos do Álvares 

Cabral Premium Apartments possuem 
espaços amplos e luminosos com ótima 
exposição solar, mas o destaque vai pa-
ra a Penthouse (T4 dúplex) do último 
piso com terraço e infinity pool para os 
céus de Lisboa, e para o T3 do Piso 1, 
que possui um vasto terraço com 300 
m2 e piscina privativa. Os materiais no-

bres de revestimento exterior, como a 
pedra natural, a caixilharia de corte tér-
mico de reduzida expressão, bem como 
as telas de sombreamento, garantem a 
elevada qualidade de acabamentos, 
não só no exterior, mas também no seu 
interior, com as instalações sanitárias 
revestidas a pedra natural e pavimentos 
em madeira nobre de sucupira brasilei-
ra, entre outros detalhes únicos. 
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AMBIENTE

Uma coleção de mobiliário de 

luxo por medida inspirado nas 

misteriosas pedras preciosas  

e escondidas nos lugares mais 

raros do Planeta, onde quase 

ninguém tem acesso, 

“gerando” assim peças  

de design raras e desejáveis.

O REQUINTE
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Agradecimentos:
É possível encontrar peças Muranti à venda online, em sites como 
ArchieExpo ou Eporta (apelidado de Airbnb design de interiores).

In spirada nas pedras preciosas, as 
novas peças de mobiliário são di-
ferentes, arrojadas e luxuosas. 
Espelhos, mesas de centro, can-
deeiros de mesa, candeeiros de 
pé, chaises longues, o sofá Ruby, 
a mesa de centro Agate, a cadei-
ra de jantar Morganite, os tapete 
Bridge e Matisse e a mesa de jan-
tar Pearl fazem parte da coleção 
da Muranti. 

DAS PEDRAS 
PRECIOSAS!
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INSPIRAÇÃO

decoração clean e moderna 
tem vindo a ganhar vários 
adeptos ao longo dos tempos. 
Contudo a adição de peque-
nas e diferentes peças-chave 
nestes ambientes torna-se 
essencial para que o espaço 
ganhe personalidade e se 
torne mais acolhedor.

As peças artesanais são uma ótima opção para 
quem pretende adicionar um toque diferente à sua 
sala, quarto ou cozinha e manter um estilo sóbrio e 
moderno. A La Redoute apresenta uma coleção com 
várias peças artesanais – desde candeeiros, cadei-
ras, cestos, tapetes e caixas – que irão transformar 
qualquer divisão da sua casa. Existem peças feitas 
à mão e em diferentes materiais, como o bambu, 
cânhamo, sisal, juta, ráfia e muito mais – perfeito 
para todos os gostos e estilos.
 

A
ECOLÓGICA E CHIQUE!

A sustentabilidade está na ordem do dia. Mas como ajudar a Natureza  

sem abrir mão do conforto em casa? É possível com algumas dicas básicas  

do eco-chic, que une uma decoração elegante a um pensamento sustentável.

Prefira móveis de marcas sustentáveis que usam  
madeira de florestas plantadas. A fibra natural deixa  
o espaço sofisticado e elegante e é sustentável

Espalhar plantas pela casa é o primeiro passo para conseguir  
um ar mais fresco e puro, além de deixar o ambiente mais arejado. 
escolha vasos de barro, cerâmica ou madeira, pois têm uma boa 
durabilidade e agridem menos o meio ambiente.

ABUSE DO VERDE
Use plantas e flores, uma forma perfeita para 

deixar os ambientes acolhedores. Lembre-se de 
escolher espécies com folhas grandes e que sejam 
perenes. 

O MATERIAL CERTO
Cores que rebatam a luz e móveis em madeira 

natural são opções para economizar energia e de-
corar de forma sustentável. Além disso, o material 
confere uma elegância incontestável ao ambiente. 

SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL!
Um estilo mais natural no aspeto decorativo su-

gere soluções que amenizam a degradação do 
meio ambiente. Aposte em madeiras naturais, fi-
bras, vidros que aproveitem melhor a iluminação 
e ventilação e outros materiais que demonstrem o 
respeito pela Natureza. Fo
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Comprar peças de produção 
local e artesanal e fazer uma 
escolha sustentável na pintura 
da casa são ideias a seguir. 
Use tintas ecológicas à base 

de terra ou recorra à boa  
e tradicional pintura com cal. 
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FALA-SE DE...

CATHERINE 
CABRAL

“ A UTILIZAÇÃO DE  
CERÂMICA NOS TETOS  
É UM DESAFIO...  
UMA INOVAÇÃO!”
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A Love Tiles reabriu o seu showroom no Parque das 

Nações para mostrar a sua 11.ª renovação. Desta 

vez, o convite foi dirigido ao atelier Catherine 

Cabral Interiores. Fomos saber como foi este 

desafio para a decoradora, ao usar as mais recentes 

coleções, inspiradas sobretudo em betão e madeira.

Catherine Cabral agarrou
o conceito de fuga à rotina  
e ao tempo para dar vida a 
dois espaços diferenciadores: 
Escape In e Escape Out. 
Escape In é como a fuga  
para a cidade numa busca 
pelo conforto e elegância.  
Já o Escape Out ruma a um 
recanto longe da cidade.

desafiante fazer um espaço to-
do em cerâmica. Vai 
muito para além da apli-
cação normal, pois te-
mos que mostrar o pro-
duto e pensar no tipo de 
cliente que a Love Tiles 
quer atingir. É pensar 
fora da caixa.” A deco-

radora agarrou o conceito de fuga à ro-
tina e ao tempo para dar vida a dois 
espaços diferenciadores: Escape In e 
Escape Out. Com base na premissa que 

todos precisamos de uma fuga, de um 
espaço só nosso e de um local onde nos 
podemos refugiar, os dois espaços com-
plementam-se e alternam entre mundos 
paralelos. De um lado, Escape In é como 
a fuga perfeita para a cidade numa bus-
ca permanente pelo equilíbrio, conforto 
e elegância. Do lado oposto, Escape Out 
rumo a um recanto longe da cidade. 
Afastamo-nos da metrópole até ao bu-
cólico do campo ou à serenidade da 
praia, na leveza dos tons terrenos e na-
turais da madeira.

É
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FALA-SE DE...

“ A CAPACIDADE DE NOS  
LEVAR ATÉ ÀS MEMÓRIAS  
DE CASAS COM HISTÓRIA”
 Dois mundos, de admiráveis contor-

nos citadinos, onde as coleções Arise 
e Pulse surgem em grande destaque, 
com rasgos urbanos e contemporâne-
os, num tributo às texturas suaves e 
clareza dos tons do cimento. A aplica-
ção cerâmica de forma não convenci-
onal a romper com os limites e a apre-
sentar-se com um teto em caixotão que 
nos dá a sensação de ilusão de altura 
e perspetiva. Wooden é a mais recente 
adição da Love Tiles e mostrou ser 
muito mais do que uma interpretação 
da madeira. Esta coleção apresenta a 
erosão do próprio tempo, com a capa-
cidade de nos levar até às memórias 
de casas com história ou de gerações 
e com traços de marcenaria.

Como surgiu a ideia de criar um am-
biente todo revestido a cerâmica no 
showroom da Love Tiles em Lisboa?

Catherine Cabral: Surgiu do objetivo 
principal, apresentar a nova coleção 
da Love Tiles unido à criação dos dois 
conceitos Escape In e Escape Out.

Não é difícil decorar tudo em cerâ-
mica (pavimento, paredes e teto)?

Catherine Cabral: O desafio foi enorme, 
criar estereotomias para todas as estrutu-
ras e criar harmonia entre as coleções, 
texturas e cores foi realmente desafiante.

A cerâmica está outra vez na moda?
Catherine Cabral: Acho que nunca 

saiu de moda. A verdade e que hoje a 
oferta é incrível e o seu uso quase ili-
mitado. Exemplo disso é a colecção 
Wooden que parece mesmo madeira!
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A cerâmica é um produto fácil para 
trabalhar ou não? Foi difícil para si cri-
ar os ambientes do showroom?

Catherine Cabral: Ao trabalhar a 
cerâmica existe muita coisa a ter em 
conta. A ligação entre peças, a es-
pessura, o tipo de acabamento, mas 
mesmo que seja um material especial 
com a ajuda da equipa da Love Tiles 
tornou-se fácil. Os ambientes não fo-
ram difíceis de criar, surgiu tudo de 
um processo criativo que se interca-
lou naturalmente.

Como é que idealizou os dois espaços 
do showroom Let’s Escape?

Catherine Cabral: Depois de apre-
sentadas as novas coleções tentei ide-
alizar dois espaços distintos que fizes-
sem sonhar diversos tipos de clientes. 
O cliente mais citadino e contemporâ-

neo e aquele que se identifica com um 
estilo mais intemporal e com um am-
biente mais natural.

Considera que o Let’s Escape é o no-
vo refúgio de Lisboa?

Catherine Cabral: Idealizo que o 
visitante passe um bom tempo no 
showroom e que desfrute dos ambien-
tes que criámos, enquanto imagina os 
materiais na sua casa ou no espaço 
que esteja a idealizar. Posso conside-
rar que é um refúgio momentâneo.

Qual a grande inovação deste showro-
om em relação aos anteriores, visto que 
esta é a 11.ª renovação da Love Tiles?

Catherine Cabral: Penso que a utili-
zação de cerâmica nos tetos e a própria 
coleção da Love Tiles, que se apresen-
ta cheia de novas texturas. Te
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“Idealizo que o visitante 
passe um bom tempo  

no showroom e que 
desfrute dos ambientes 
que criámos, enquanto 

imagina os materiais  
na sua casa”  
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JYSK À CONQUISTA 
DE PORTUGAL

Cadeira «Tistrup» - 49,95€  Mesa «Nordborg» - 99,95€  

A Dinamarca em sua casa 
Foi em 1979, em Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, que teve 
início a história de sucesso da JYSK: O fundador da empresa, Lars Larsen, 
inaugurou a primeira loja da marca, com o intuito de conjugar a disponibi-
lidade imediata dos produtos e preços baixos com um aconselhamento e 
um serviço personalizados e individualizados. Esta ideia foi bem acolhida 
pelo público e, rapidamente, seguiram-se outras lojas especializadas na 
Dinamarca e no resto da Europa.

Em todo o mundo e em Portugal
Hoje em dia, o grupo JYSK é uma das empresas líderes mundiais na co-
mercialização de colchões, edredons, almofadas, móveis, artigos de de-
coração e acessórios para o lar. Em 2010, a JYSK tornou-se fornecedor 
oficial da casa real dinamarquesa. Atualmente, o grupo JYSK tem mais de 
2.600 lojas em 50 países, das quais oito em Portugal. A primeira loja abriu 
as suas portas em 2016, no C.C. Tavira Gran Plaza, seguida de outras 
três, mais precisamente no Barreiro Retail Planet, no Arrábida Shop-
ping em Vila Nova de Gaia e em Guia/Albufeira (ao lado da MAKRO).  
As mais recentes lojas especializadas em sistemas de descanso e móveis 
para o lar encontram-se no Atlantic Park Famalicão, no Portimão Re-
tail Center, no City Park Torres Novas e no Mondego Retail Park em 
Taveiro (Coimbra). Durante os próximos anos irão abrir mais lojas em 
todo o território português.

Ideias fantásticas para  
decorar e habitar
Na JYSK descobrirá as últimas tendências e conceitos modernos e sofisti-
cados para o seu lar – bem ao estilo de vida dinamarquês! Nos ambien-
tes temáticos de móveis nas lojas encontrará uma grande variedade de  
mobiliário para a sua sala de estar e a sua sala de jantar. Para além disso, 
cada loja oferece uma grande variedade de móveis e acessórios de jardim 
em vários estilos para o terraço ou a varanda da sua casa. Para completar 
a gama de mobiliário para a sua casa e o seu jardim, há ainda, nas áreas 
de exposição temáticas, artigos de decoração sazonais bem como muitas 
almofadas decorativas e acessórios modernos para o seu lar que lhe per-
mitem sentir o aconchego (“hygge”) de uma típica casa dinamarquesa.

Compras 24 horas por dia
Na loja online, em www.jysk.pt, existe igualmente uma grande variedade 
de produtos que lhe permite facilmente dar as boas-vindas à Dinamarca 
em sua casa.

Com a newsletter da JYSK Portugal, estará sempre a par do sortido atual 
e será regularmente informado sobre as mais recentes promoções. Quem 
subscrever a newsletter receberá ainda um vale de boas-vindas no valor 
de 10,- euros para utilizar na próxima compra*. Não hesite e subscreva a 
nossa newsletter em www.jysk.pt.
* a partir de um valor mínimo de compra de 75,- euros

Para um sono de qualidade
Também em Portugal, o foco das lojas é a competência central da 
empresa, com muitas ofertas, produtos de marca e aconselhamento 
especializado em matéria de repouso. Desde camas até colchões, almo-
fadas, edredons e muitos outros acessórios, a JYSK oferece tudo o que 
precisa para uma boa noite de sono. As equipas têm todo o prazer de o 
acompanhar na escolha de um novo sistema de descanso e de lhe apre-
sentar a grande gama de produtos composta por estrados, colchões, 
protetores de colchão, sobre-colchões e edredons. Também podem ser 
encomendados nas lojas tamanhos especiais ou feitos à medida.

Mesa de centro «Spjald», 43xØ38 cm - 79,95€  Mesa de centro «Spjald», 40xØ70 cm - 119,95€  
Poltrona «Uldum» - 249,95€  Tamborete «Uldum» - 69,95€
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1. Cadeira «Drejhus» - 89,95€   
2. Mesa «Wild Oak», 140 cm - 349,95€   
3. Aparador «Wild Oak» - 449,95€   
4. Vitrine «Wild Oak» - 499,95€

DINAMARCA  
EM SUA CASA

Visite uma das nossas lojas em Portugal:  
TAVIRA, C.C. Tavira Gran Plaza • COINA/BARREIRO, Barreiro Retail Planet •  VILA NOVA DE GAIA, ArrábidaShopping • GUIA/ALBUFEIRA, ao lado da MAKRO Albufeira 
FAMALICÃO, Atlantic Park • PORTIMÃO, Portimão Retail Center • TORRES NOVAS, City Park Torres Novas • TAVEIRO-COIMBRA, C.C. Mondego Retail Park 
*Desconto não acumulável com outros descontos em vigor. Válido até 30/09/2019. 

www.jysk.pt

NA LOJA MEDIANTE  
APRESENTAÇÃO DO CUPÃO 

CÓDIGO ONLINE: JYSKVIP

20% 
DESCONTO

Desconto para  
leitores da VIP 

Anuário Decoração*
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OUSADIAS ARTÍSTICAS  DE JOANA VASCONCELOS

VA_108a111_joanavasconcelos.indd   108 17-07-2019   12:26:27



VIP ANUÁRIO · 109

e uma criativida-
de inigualável, 
que enaltece as 
tradições e o 
conhecimento 
artesanais por-

tugueses, Joana 
Vasconcelos rede-

fine os códigos da 
arte contemporânea. As 

peças revisitadas incluem duas cadei-
ras Ava, as poltronas Lady B e Nuage, 
as mesas de cocktail Sismic e Cute Cut, 
assim como uma composição do icónico 
Mah Jong. A coleção que esteve exposta 
no ateliê da artista em Lisboa, como par-
te da feira de arte contemporânea ARCO 
Lisboa, irá viajar por vários países da 
Europa antes de atravessar o Atlântico, 
em dezembro. As obras serão expostas 
em Miami como parte integrante da 
Art Basel e serão, mais tarde, leiloadas.  
O valor angariado reverterá a favor da 
Fundação Joana Vasconcelos, cuja mis-
são é apoiar aqueles que fazem da Arte 
o seu caminho.

“ UMA NOVA ESCALA  
ÀS NOSSAS CRIAÇÕES”

“A Roche Bobois está particularmente 
orgulhosa por se associar aos múltiplos 
talentos de Joana Vasconcelos. A sua 
ousadia artística, criatividade brilhante 
e poesia que emanam do seu trabalho 
conferem uma nova escala às nossas 
criações, que a artista subverte e rein-
terpreta brilhantemente. Ao associar o 
trabalho criativo com design e artesana-
to, esta colaboração expressa os valores 
basilares da Roche Bobois”, refere Gilles 
Bonan, CEO da Roche Bobois.

Joana Vasconcelos associou-se à francesa  
Roche Bobois para criar uma coleção inspirada  
em algumas das suas peças mais icónicas,  
entre as quais um emblemático sofá Mah Jong

D
OUSADIAS ARTÍSTICAS  DE JOANA VASCONCELOS

VA_108a111_joanavasconcelos.indd   109 17-07-2019   12:29:14



110 · VIP ANUÁRIO

ARTE

A artista plástica portuguesa reinventou alguns  
dos mais icónicos móveis da marca Roche Bobois

Linda-a-Velha  
Chair (Ava)

Primavera Cocktail 
Table (Cute Cut)

Eclair Ottoman 
(Sismic)

VA_108a111_joanavasconcelos.indd   110 17-07-2019   12:27:03



VIP ANUÁRIO · 111

“ A PERFEITA ALIANÇA ENTRE 
ARTE, DESIGN E VIDA”
 “O quotidiano é a minha principal 

fonte de inspiração. As minhas peças 
são concebidas a partir de elementos, de 
materiais do dia-a-dia. Como mulher e 
como portuguesa, o conhecimento e os 
materiais específicos da minha cultura 
são essenciais: os azulejos que revestem 
o interior e o exterior dos nossos edifíci-
os ou os naperons que estão presentes 
no interior das casas portuguesas, co-
brindo sofás, mesas ou televisões. Para 
mim, esta coleção em colaboração com 
a Roche Bobois representa a perfeita ali-
ança entre Arte, Design e Vida”, confes-
sa Joana Vasconcelos. 

Primavera 
Chair (Ava)

Dissipação Armchair 
(Nuage)

Wicca Armchair 
(Lady B)

Linda-a-Velha 
Cocktail Table (Cute Cut)
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esde a sua criação em 2012, a cole-
ção Objets Nomades da Louis Vuit-

ton convidou designers de renome 
a imaginar móveis e objetos cri-
ativos, funcionais e inovadores, 
que depois são elegantemente 
trabalhados usando o savoir-faire 
da Louis Vuitton. Os 45 objetos 

experimentais que compõem a 
coleção de Objets Nomades da 

Louis Vuitton prestam homenagem 
às special orders do passado da Mai-
son – como o icónico Bed Trunk pro-
duzido em 1874 para o explorador 
francês Pierre Savorgnan de Brazza 
– e adiciona as visões desafiadora-
mente contemporâneas de designers 
criativos de todo o Mundo: os irmãos 
Campana, o Atelier Oï e Maarten Ba-
as , Barber & Osgerby, Damien Lan-
glois-Meurinne, Raw Edges, Marcel 
Wanders, Tokujin Yoshioka, Nendo, 
Gwenaël Nicolas, Índia Mahdavi, An-
dré Fu, Patricia Urquiola e, mais re-
centemente, o Atelier Biagetti e Za-
nellato / Bortotto. 

DCocoon by 
Fernando  
& Humberto 
Campana

Cadeira Dolls Zig Zag 
by Raw Edges

CADEIRAS 
DIVERTIDAS
As Dolls do Raw Edges 
são um conjunto de 
cadeiras divertidas  
e infinitamente 
personalizáveis que,  
tal como os baús 
tradicionais da Louis 
Vuitton, podem ser 
pintadas à mão com 
desenhos exclusivos.

Sofá Ribbon Dance 
by Andre Fu

Louis Vuitton apresenta novos elementos da Objets Nomades. 

Desde o seu lançamento em 2012, esta tornou-se numa coleção 

completa de 45 peças cuidadosamente trabalhadas.

   VIVA A CRIAÇÃO  
DE LOUIS VUITTON! 

ARTE&DESIGN
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Talismã Tray 
by India Mahdavi

Mesa Anemona by 
Atelier Biagetti

MESA ANEMONA
O Atelier Biagetti, com sede em Madrid, criou 
a Anemona, uma mesa de jantar extraordinária, 
com tampo de vidro, cuja base ondulante  
é revestida com couro bege suave no lado  
de fora e azul escuro contrastante 
da Louis Vuitton no interior.

MANDALA
A dupla italiana Zanellato/
Bortotto faz a sua estreia com 
Mandala, uma tela tripartida  
de couro intrincadamente tecida 
inspirada no artesanato 
nómade, em cores levemente 
onduladas que lembram a lagoa 
veneziana ao pôr-do-sol.

Mandala Screen by 
Zanellato Bortotto
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SOFÁ, POLTRONA,  
CANDEEIRO E VASO

Marcel Wanders enriquece a coleção com três novos objets: 
o par sedutor de Sofá e Poltrona de Diamante com bases 

entrelaçadas e estofo em pele; Venezia, um candeeiro 
inspirado nas tradicionais lanternas venezianas e o vaso 

Diamond feito de vidro vermelho Murano suspenso em tiras 
de pele. India Mahdavi traz o seu Talisman Tray lacado, com 
o seu design de “benevolent eye”, enquanto Tokujin Yoshioka 
apresenta a jarra Blossom inspirada no padrão Monogram, 

feita de vidro Murano pesado e artesanal.
Candeeiro 
Venezia by 

Marcel 
Wanders

Serpentine Table by 
Atelier Oi

MESA  
DE JANTAR
A mesa de jantar Serpentine 
do Atelier Oï é um jogo 
gracioso de peso e tensão 
com pernas de nogueira 
cruzadas – dobráveis para 
facilitar o armazenamento  
– atadas por tiras finamente 
trabalhadas de pele azul  
da Louis Vuitton. 

Jarra Goccia 
by Marcel 
Wanders

Canapé Diamond by 
Marcel Wanders

Sofá Bulbo by 
Campana 

Brothers

Jarra Blossom 
by Tokujin 
Yoshioka
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Com impressionantes vistas para o 

lago, belos jardins botânicos, incríveis 

instalações termais – incluindo uma 

piscina flutuante – e refeições ao ar 

livre confecionadas com ingredientes 

locais, o Mandarin Oriental Lago Di 

Como é o destino perfeito para um 

retiro relaxante na maior privacidade.

LUXO NAS MARGENS  DO LAGO DI COMO
O designer de interiores Eric Egan foi o responsável pela  
a renovação das diversas acomodações e áreas públicas  
do resort, onde não falta a elegância italiana moderna  
e um certo e subtil encanto oriental
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Este resort de luxo, em pleno Lago Di Como, tem como 
vizinho o ator George Clooney. O cenário é 

absolutamente deslumbrante: um lago cristalino com 
muitos tons de azul, rodeado por montanhas e florestas

LUXO NAS MARGENS  DO LAGO DI COMO
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ESPAÇOS

Salões de design 
clássico, ricamente 
decorados com veludos 
e dourados, com uma 
atmosfera relaxante  
e um cenário 
verdadeiramente 
imbatível

ste resort de luxo, recentemente inaugurado no Lago di Como, tem como 
vizinho o ator George Clooney. Após extensas renovações, esta pro-
priedade histórica do século XVIII (Villa Roccabruna) com vista pa-
ra o lago, está situada na aldeia de Blevio. 

 Dispõe de jardins botânicos exuberantes, que albergam cerca de 
50 espécies de plantas, árvores e flores, uma piscina exterior e ter-
raço; um enorme SPA com uma seleção de experiências de calor e 
água inspiradas no Lago di Como, além de quatro suítes privativas 
de SPA, salão de beleza e ginásio, e quatro restaurantes. Para um 
jantar mais informal, os hóspedes podem sentar-se no terraço ao ar E
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Os quartos e os espaços comuns 
ostentam tetos altos, janelas 

arqueadas e móveis clássicos com 
um toque contemporâneo e art déco. 
O SPA dentro de uma gruta oferece 

uma seleção de experiências 
inspiradas no Lago di Como  
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ESPAÇOS

A piscina flutuante aquecida em “cima” do lago está inserida numa propriedade 
histórica do século XVIII (Villa Roccabruna) e está situada na aldeia de Blevio 
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A piscina do hotel 
está cercada pelos 
exuberantes jardins 

botânicos que cercam 
o resort e albergam 

mais de 50 espécies 
diferentes de plantas, 

árvores e flores 

VIP ANUÁRIO · 121

livre com vista para o lago, no CO.MO 
Bar & Bistrot, e beber um aperitivo, 
acompanhado por petiscos italianos.

QUARTOS LUXUOSAMENTE 
MOBILADOS

Com 21 quartos, 52 suítes e duas villas 
separadas, a Villa Roccabruna do sécu-
lo XIX é o coração do resort. Decorados 
pelo designer de interiores Eric Egan, os 
quartos estão luxuosamente mobilados 
em estilos muito diversos entre si, que 
vão do clássico ao moderno, com velu-
dos, móveis vintage ou de design, onde 
não falta um subtil charme oriental, ba-
nheiras de hidromassagem e vistas ilu-
minadas pela luz natural do lago.  Te
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  O SPA oferece uma seleção de 
experiências de calor e água inspi-
radas no Lago di Como, além de 
quatro suítes privativas de SPA, es-
túdio de beleza e ginásio.

A EXUBERÂNCIA DOS JARDINS
Os exuberantes jardins botânicos 

que cercam o resort albergam mais de 
50 espécies diferentes de plantas, ár-
vores e flores. A paisagista italiana 
Patrizia Pozzi escolheu materiais e 
estilos que remetem aos elementos 
neoclássicos da Villa e dos jardins ori-
ginais, criando um ambiente verde-
jante que proporciona ambientes para 
relaxamento e fuga muito privados.
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ESPAÇOS

VIAGEM ATÉ À AMA  ZÓNIA
TRIBO SUSHI & DRINKS BARCELONA
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Fica no centro de Barcelona, é um restaurante moderno, 

cool, vibrante e bonito. A inspiração tribal está patente 

nos padrões da selva, não fosse este espaço uma fusão 

da América do Sul e da Ásia. Um projeto desenvolvido 

e criado pela portuguesa Susana Camelo.VIAGEM ATÉ À AMA  ZÓNIA
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om uma uma ótima atmosfera, com músi-
ca sempre a tocar e o melhor sushi e 
cocktails mais criativos da cidade, a 
decoradora Susana Camelo inspirou-
-se nas tribos da selva para criar este 
espaço de restauração no coração de 
Barcelona. A inspiração tribal torna-
-se clara nos padrões da selva, assim 
como na fusão entre a culinária latino-
-americana e asiática. Nasceu assim 
um restaurante com um ambiente 
descontraído, elegante e divertido.  

Fica na Rua Enrique Granados, mesmo no 
centro da cidade espanhola, e foi um pro-
jeto desenvolvido e executado de raiz com 
o acompanhamento de obra durante seis 
meses.  Depois de realizada a distribuição 
do espaço, tendo em conta a maximização 
dos lugares sentados, foi feito um estudo 
criterioso de iluminação, insonorização e 
seleção de texturas e materiais adequados.

A inspiração-base para o conceito fo-
ram as tribos contemporâneas, de forma 
que fosse criado um espaço de todos para 

ESPAÇOS

C
VA_122a125_tribobarcelona.indd   124 16-07-2019   16:22:11



VIP ANUÁRIO · 125

todos com uma fusão da América do Sul 
e da Ásia.

O BALCÃO EM ÓNIX É A PEÇA 
CENTRAL DO ESPAÇO

O projeto foi feito em concordância com 
as condições pré-existentes do espaço, com 
vista a manter as arcadas que representam 
património protegido. Foram aliadas as co-
res quentes às peças de design português, 
com assinatura do atelier Susana Camelo. 
Estética e funcionalidade foram o mote 

respeitado, onde não faltaram os jardins 
verticais para trazer um pouco de Nature-
za para o interior e nos transportar para a 
Amazónia; o balcão em ónix apresenta-se 
como a peça central e com mais destaque 
e convidativa para entrar na “tribo”.  

O objetivo foi criar um espaço único, di-
vertido, sofisticado, confortável e animado, 
onde quem por lá passe possa jantar, beber 
um cocktail, ouvir música e até dançar ao 
som do DJ do dia. É um espaço urbano con-
temporâneo do Mundo para o Mundo. 
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Os jardins verticais trazem um pouco de Natureza para o interior e transportam-nos para a Amazónia

A inspiração-base para 
o conceito foram as 

tribos contemporâneas, 
de forma que fosse 

criado um espaço de 
todos para todos com 

uma fusão da América 
do Sul e da Ásia 

VA_122a125_tribobarcelona.indd   125 16-07-2019   16:22:30



A FECHAR

www.vip.pt

O USO DA MARCA E LOGOTIPO, PARA QUAISQUER EVENTOS DE NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA,
depende de autorização por escrito, a conceder pelo Editor, sob pena de procedimento legal

                                                          

  Diretora: MAGDA PENAS (magda.penas@impala.pt) 

 Coordenação editorial: VIRGÍNIA ESTEVES (virginia.esteves@impala.pt); 
  ALBERTO MADEIRA MIRANDA (alberto.miranda@impala.pt) 
                                         
 Arte:  CARLA MOELAS (carla.moelas@impala.pt)  

e HUGO COSTA (hugo.costa@impala.pt), editores;  
PAULA SIMÕES (paula.csimoes@impala.pt), coordenadora;  
ISA CARNEIRO, coordenadora‑adjunta;  
ADRIANO REIS, RUI TIGELEIRO  

 Revisão:  IMPALA
 
 Secretariado: FILOMENA VITAL (filomena.vital@impala.pt)
  (secretariado.redacao@impala.pt) 
 
 Departamento de Produção e Fotografia:  JOSÉ MANUEL MARQUES (editor fotográfico);
  ELISABETE GUERREIRO e ZITA LOPES (produtores);
  SÓNIA REIS (Culinária); LILIANA SILVA, HELENA MORAIS,   
  MARCO FONSECA, NUNO MOREIRA, PAULA ALVENO,  
  TITO CALADO e ZITO COLAÇO (fotógrafos)

                                                       Morada:        Rua da Impala, n.º 33‑A – Abrunheira,  
    S. Pedro de Penaferrim, 2710‑070 Sintra

 Telefone: 219 238 100 e 219 238 185
 Fax:  219 238 465
 E‑mail: vip@impala.pt

 Centro de Documentação e Arquivo:  ANA SIMÕES (coordenadora)
                                                        Telefone: 219 238 420

  PUBLICIDADE

 Lisboa – Diretor: BRUNO RODRIGUES
  (bruno.rodrigues@impala.pt – 219 238 481)

 Contactos:  ADÉLIA PIRES
   (adelia.pires@impala.pt – 219 238 026),
  VIRGÍNIA ALDONSO
  (virginia.aldonso@impala.pt – 219 238 027) 
 Planeador: SUSANA FRANCISCO 
 Morada:   Rua da Impala, n.º 33‑A – Abrunheira,  

S. Pedro de Penaferrim, 2710‑070 Sintra

 Fax:  219 238 041
 Porto – Diretor:  JORGE REAL
  (jorge.real@impala.pt – 220 304 400)

                                                      Contactos:    ELIANA MORIM (Porto) 
  (eliana.morim@impala.pt – 220 304 410)

 Morada:  Av. da Boavista, n.º 1679, 6.º, sala 6.8,  
4100‑132 Porto

 Fax: 220 304 419

 PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EDITORIAIS E GRÁFICOS
 descobrirPRESS  Serviços Editoriais e Gráficos, S.A.
 IMPRESSÃO  
 SOGAPAL Sociedade Gráfica da Paiã, Lda. 
  Av. dos Cavaleiros, 35‑35 A, Portela da Ajuda,  
  2795‑626 Carnaxide, tel.: 217 347 100
 DISTRIBUIÇÃO
 Distribuidores exclusivos: VASP – DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES, S.A.
 Morada:  Lisboa – Quinta do Grajal, Venda Seca,  

2739‑511 Agualva‑Cacém, tel.: 214 337 000
 E‑mail:  geral@vasp.pt

 Assinaturas digitais: www.lojadasrevistas.pt

 E‑mail:  assinaturas@vasp.pt  
assinaturasdigitais@impalamultimedia.pt

 Telefone:  214 337 036 (2.ª   a 6.ª  F das 9‑18 h) 
                                                                     219 238 352 (2.ª   a 6.ª  F das 9‑18 h) 
  

ASSINATURAS DIGITAIS COM 50% DE DESCONTO 
 

Semestral € 22,10;  Anual € 44,20;  Bianual € 88,40

ASSINATURAS EM PAPEL COM PORTES INCLUÍDOS 
 

Semestral € 56,60;  Anual € 113,20; Bianual € 256,88
Outras assinaturas em www.lojadasrevistas.pt

 ASSISTÊNCIA DIRETA AO AGENTE: 219 238 227

 
        Registo ERC n.º 121 034.  Depósito Legal 111 930/97

 

 Propriedade do título e Editor: JACQUES DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
 Domicílio do Editor:   Rua da Impala, n.º 33‑A  

2710‑070 Sintra
 

COORDENAÇÃO GERAL

                     Direção‑geral de Publicações:     PAULA RODRIGUES 
                 Direção de Marketing e Eventos:     MARIA JOSÉ CORREIA
 Dir./Coord./Faturação de Publicidade: PAULO GUERREIRO 
                      Direção de Tiragem e Reparte:     MARÍLIA PARENTE
 Direção de Produção: LUÍS CASQUILHO e FRANCISCO PINTO
 Direção de Controlo de Qualidade: JORGE CALAIA   

Estatuto Editorial desta publicação  
– consulte   www.impala.pt

A REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE PARTE OU A TOTALIDADE  
DOS SEUS CONTEÚDOS TEM QUE SER LICENCIADA. DAMOS LICENÇA A QUEM PEDE. PEÇA JÁ A SUA

CHARLOTTE  PERRIAND 
EXPOSIÇÃO & ARTE

exposição retrata a obra arquitetónica de 
Charlotte Perriand, cujas criações pressagi-
am conversas atuais sobre os papéis da mu-
lher e da Natureza na sociedade. Os visi-
tantes terão uma oportunidade única de 
interagir diretamente com um mundo de 
modernidade graças a reconstituições 
fielmente pesquisadas que incluem as 
obras de arte escolhidas por Charlot-
te Perriand, incorporando assim a 

sua visão de uma “síntese das artes”. Através des-
ta exposição, o trabalho de Charlotter Perriand 
convida a repensar o papel da arte na sociedade 
atual. Mais do que um simples objeto de prazer, a 
arte é a ponta de lança de profundas transforma-
ções na sociedade de amanhã. A exposição explo-
rará a obra da artista parisiense, que trabalhou ao 
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CHARLOTTE  PERRIAND 
RECORDADA  
NA FONDATION  
LOUIS VUITTON

lado de Le Corbusier e Pierre Jeanneret. Dedi-
cando a sua vida, sobretudo, ao design de mobi-
liário e à arquitetura do século XX.

UMA PIONEIRA DA MODERNIDADE
A arquiteta e designer Charlotter Perriand é 

conhecida, em particular, pela sua contribui-
ção seminal para o design. A Fondation convi-
da os visitantes a embarcarem numa viagem 
ao longo do século XX, abrangendo todas as 
suas galerias na companhia de uma mulher 
excecional dedicada a definir uma art de vivre 
totalmente nova.

A Villa Church, a Villa Savoye, a Cité du Re-
fuge para a Frente de Salvação Francesa e o 
Pavillon Suisse na Cité Universitaire são algu-
mas das famosas obras da artista. 

A Fondation Louis Vuitton irá realizar uma exposição dedicada  

a Charlotte Perriand, por ocasião do vigésimo aniversário da sua 

morte, patente entre 2 de outubro de 2019 e 24 de fevereiro de 2020.

Charlotte Perriand, 
nasceu a 24 de outubro 
1903, foi uma arquiteta 
e designer francesa. 
O seu trabalho teve 
como objetivo criar 
espaços funcionais  
na crença de que uma 
melhor conceção ajuda 
na criação de uma 
sociedade melhor
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Antarte
www.antarte.pt
Audenza
 www.audenza.com
Australian Black Carnaby  
Cockatoo Ta
www.studioaustralia.net

C
Catherine Cabral Design 
& Interiors
www.catherinecabral.com 
Cult Furniture
www.cultfurniture.com

D
DAM
www.dam.pt
Ding Dong
www.dingdong.pt

F
French Bedroom
www.frenchbedroomcompany.co.uk
Fuschini
https://fuschini.com/  

I
InsidherLand
www.insidherland.com
Interdesign
www.interdesign.com.pt

L
La Redoute
www.laredoute.com
Love Tiles
www.lovetiles.com
Louis Vuitton
www.louisvuitton.com

M
Margres
www.margres.com
MissoniHome
www.missonihome.com
Muranti
www.muranti.com

R
Rita Salgueiro
www.ritasalgueiro.com 
Roche Bobois Paris
www.roche-bobois.com/en-PT 
Rug’Society
www.covethouse.eu/product-brands/
rugs-society/

S
Sílvia Costa Arquitetura de 
Interiores
https://www.facebook.com/
silviacostainteriores/
Susana Camelo
 www.susanacamelo.com 

T
The Private Label
www.theprivatelabel.com

GUIA DE MORADAS

Sofá Bulbo by 
Campana Brothers

Vasco Lima Mayer  
e Sara Oom de Sousa

Taças e ambiente  
da Muranti

Cama The Sacré 
Coeur, The French 

Bedroom Co 
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