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Há dois anos o con-
celho das Caldas da 
Rainha tinha 31.140 

alojamentos familiares clás-
sicos, sendo o terceiro con-
celho da região Oeste com 
mais casas, logo a seguir 
a Torres Vedras (45.637) 
e Alcobaça (34.997). Uma 
situação que não será muito 
diferente da de hoje.

Em 2001 essa cifra nas 
Caldas era de 28.287, o que 
deu um crescimento, numa 
década, de 10,1%, uma varia-
ção que, curiosamente, até 
é ligeiramente inferior à do 
Oeste e do próprio país.

Na primeira década deste 
século foram os concelhos 
de Arruda dos Vinhos e So-
bral de Monte Agraço que 
mais cresceram em termos 
de alojamento.

OESTE COM 14% DE CASAS 
VAZIAS

Mas uma coisa é a quanti-
dade de alojamentos e outra 
são os alojamentos onde 
há pessoas a residir com-
parados com os que estão 
vazios. E nesse aspecto a 
região Oeste dava-se ao luxo 
de ter 14% de casas vagas, 
sendo que só uma pequena 
percentagem se destinavam 
ao aluguer.

Caldas da Rainha tinha há 
dois anos 4872 alojamentos 
vagos, dos quais só 859 
eram para aluguer (a que 
corresponde um terceiro 
lugar na tabela, logo a seguir 
a Torres Vedras que tinha 

5.949 casas vazias e Alco-
baça com 4.334).

Em termos relativos, isso 
significa que no concelho 
caldense 15,8 alojamentos 
em cada 100 estavam vagos, 
uma percentagem só inferior 
ao Sobral de Monte Agraço 
(17,9%) e Alenquer (16,9%).

No outro extremo, os con-
celhos de Peniche e Cadaval 
são os que têm o seu parque 
habitacional com menos 
casas vazias.

OS PRÉDIOS MAIS ALTOS

Um indicador curioso é o 
número de edifícios com sete 
ou mais pisos, por concelho. 
Na região Oeste o primeiro 
lugar vai para Torres Vedras, 
com 146 prédios, seguido das 
Caldas com 124. Os dados 
são, repetimos, de 2011, mas 
com a crise de permeio não 
parece que tenha havido 
muitas alterações.

Alenquer, já na periferia de 
Lisboa é o terceiro concelho 
com edifícios mais altos. 
Regista 111. E depois, com ex-
cepção de Peniche que tem 
duas dezenas de prédios 
com sete pisos ou mais, é 
o deserto. Óbidos, fazendo 
jus da sua condição de vila 
medieval não tem nenhum. 

Um passeio pelas estatísticas da

Sabia que um em cada quatro prédios do Oeste com sete ou mais andares 

caro de alojamento de toda a região e que este é até o dobro da média 

Ou pelo menos estavam há dois anos, segundo os dados mais recentes 
que remontam a 2012. Estes têm como fonte o site Pordata e o INE 
(Instituto Nacional de Estatística). 
Bem vindo a uma pequena viagem pelos números relativos aos alojamentos 
e edifícios do Oeste.

E a segunda maior localidade 
daquele concelho – as Gaei-
ras – felizmente também não 
tem prédios altos.

No Oeste há 500 edifícios 
com pelo menos sete pisos, 
dos quais 25% são na alega-
da cidade termal das Caldas 
da Rainha. Ou seja, um em 
cada quatro prédios altos 

oestinos está nas Caldas. 

METRO QUADRADO MAIS 
CARO EM ÓBIDOS

E quanto valem os imó-

concelho que tem zero edi-
fícios altos é o que tem os 
prédios mais valorizados. 

Em Óbidos, em 2012, o valor 
médio de cada prédio vendi-
do rondava os 145 mil euros, 
graças, claro aos resorts da 
zona do Bom Sucesso onde 
pontificam casas de luxo. 

Trata-se de um valor que é 
mais do dobro da média de 
Portugal e da região Oeste. 
O segundo concelho onde o 
preço dos imóveis são mais 
caros é a Nazaré (também 
um concelho turístico), com 
um valor médio dos prédios 
transaccionados acima dos 
85.000 euros, seguido de 
Peniche (também na costa) 
com 70.487 euros), de Torres 
Vedras (68.211 euros) e Cal-
das da Rainha, onde, em mé-
dia, em 2012 se venderam 
prédios por 64.818 euros.

A título de curiosidade, 
o concelho do país onde 
as transacções de prédios 
foram mais elevadas foi 
Alcochete, com uma média 
de 269 mil euros (por causa, 

>> Há dois anos, segundo o INE, o concelho das Caldas tinha 31.140 alojamentos familiares clássicos. Com a crise na construção, não terá hoje muitos mais.
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à época, das expectativas 
em torno do anunciado ae-
roporto, que redundou em 
movimentos especulativos), 
seguido de Lisboa com 224 
mil euros por transacção.

Os dois concelhos onde 
as casas menos valem são, 
pelos vistos, Pampilhosa da 
Serra (2.626 euros de média 
por transacção) e Mogadou-
ro (3.235 euros).

AVALIAÇÃO BANCÁRIA 
DOS ALOJAMENTOS

Em linha com estes in-
dicadores está um outro, 
denominado “Valores mé-
dios de avaliação bancária 
dos alojamentos por metro 
quadrado”. E neste particu-

lar é outra vez Óbidos que 
tem o primeiro lugar pois 
em 2012 os bancos avalia-
vam, em média, cada metro 
quadrado de alojamento 
naquele concelho em torno 
dos 1220 euros. Compreen-
sivelmente, a Nazaré ocupa 
o segundo lugar, com 1142 
euros por metro quadrado, 
mas antes de Peniche ainda 
aparece Sobral de Monte 
Agraço que, graças à pro-
ximidade de Lisboa, tem 
os alojamentos avaliados 
em torno dos mil euros por 
metro quadrado.

Em Peniche esse valor é 
de 981 euros e em Arruda 
dos Vinhos de 923. Caldas 
da Rainha regista um valor 
abaixo da média, com 891 

euros.
Em relação a 2009 verifi-

ca-se que todos os conce-
lhos viram desvalorizar os 
seus imóveis.

A nível nacional Lisboa 
ocupa o primeiro lugar com 
1796 euros por metro qua-
drado, seguido por Vila do 
Bispo ( 1558 euros), Lagos 
(1541 euros), Cascais (1532 
euros) e Albufeira (1481 eu-
ros). Os concelhos onde o 
metro quadrado de aloja-
mento é menos valorizado 
são Moimenta da Beira (644 
euros) e Sabugal (642 euros).

Carlos Cipriano 
cc@gazetacaldas.com 

 habitação na região Oeste
Evolução Alojamentos familiares clássicos 2001/2012

Edifícios com 7 ou mais pisos Valor médio dos prédios transacionados (2012)

Valores médios de avaliação bancária dos alojamentos por m2

Habitações Ocupadas e Vagas

Fonte: Pordata/INE (para todos os gráficos)

MOBILIÁRIO POR MEDIDA
DECORAÇÃO DE INTERIORES

ORÇAMENTOS, ENTREGA 
E MONTAGEM GRÁTIS

Fonte Quente, 11 | 2475-027 Benedita
iniciativagenial@gmail.com
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Oeste na mira de milionários que 
com a compra de casas de luxo

Sempre bem no centro da 
cidade,  Ferreira Mobílias 
tem ao longo dos anos man-
tido a qualidade e a diversi-
dade dos seus modelos.

Esta casa, com mais de 50 
anos faz questão de manter 
o requinte dos móveis clas-
sicos de madeiras nobres 
como a cerejeira, mogno, 
cambala, entre outras.

No entanto e porque é 
preciso acompanhar as ten-
dências Ferreira Mobílias 
dispõe de modelos contem-
porãneos e decorações de 
misturas de estilos.

Para além dos móveis e 
estofos pode encontrar em 

A mais antiga exposição 
de Mobiliário e Decoração 
das Caldas da Rainha

Ferreira Mobílias uma com-
pleta secção de descanso
com colchões,  sommiers, 
tapis, estrados com pés e 
cabeceiras.

Com o cuidado de respon-
der ás necessidades de cada 
cliente, Ferreira Mobílias 
dispõe de uma gama bas-
tante atrativa com preços 
competitivos.

Ferreira Mobílias tem uma 
equipa de trabalho compe-
tente e experiente que ao 
longo de todos estes anos
cumpre com o seu traba-
lho e respeita o seu cliente 
ajudando-o a criar aquele 
ambiente onde vai passar 
muitos momentos com a sua 
familia e amigos.

Fazemos entregas em todo 
o país gratuitamente.

Fazemos orçamentos Gra-
tuitos. 

Conheça as nossas campa-
nhas  ocasionais e visite-nos.

Desde que entrou em vigor o programa de Autorização de Residência para Actividades 
de Investimento (ARI), em 2012, que já foram atribuídos 542 vistos vistos gold, que se 
traduzem num investimento superior a 300 milhões de euros no sector imobiliário. Os 
cidadãos chineses lideraram a tabela de estrangeiros que adquirem os imóveis de luxo 
(e a dupla nacionalidade!), seguindo-se na lista a Rússia, o Brasil, Angola e África do Sul. 

Portugal, Luís Lima, acredita que no futuro esta será uma alternativa à grande Lisboa 
e Algarve.
Também o agente imobiliário Norberto Isidro destaca o potencial da região a nivel  
turístico e avança que já foi contactado por chineses para fazerem visitas  a imóveis 
no Bom Sucesso. 

Apesar de atracti-
va, a procura do 
Oeste por parte de 

investidores no âmbito do 
programa de vistos gold 
“ainda é pouco expressiva”.
As palavras são de Luís Lima, 
presidente da Associação 
dos Profissionais e Empre-
sas de Mediação Imobiliária 
de Portugal (APEMIP), que 
acrescenta que a maior con-
centração da procura tem-se 
registado em Lisboa, linha 
de Cascais e Algarve, e que 
o Porto também começa a 
despertar interesse. 

No entanto, o responsável 
disse à Gazeta das Caldas 
que a região Oeste, no fu-

turo, será uma alternativa à 
Grande Lisboa e Algarve na 
procura de investimento no 
imobiliário de luxo, pois nes-
ses locais a oferta começa a 
escassear.

“Em alternativa, os poten-
ciais investidores acabarão 
por dirigir a procura para ou-
tras regiões do país, e a zona 
Oeste tem boas condições 
para conseguir captar este 
investimento”, disse. 

Actualmente a maioria 
dos investidores são prove-
nientes da China, seguindo-
-se os russos, brasileiros e 
angolanos. 

Norberto Isidro, da Remax 
Rainha, já foi abordado por 

interessados em saber a 
oferta existente no empreen-
dimento Bom Sucesso e 
a disponibilidade para se 
efectuarem visitas. “Perce-
bemos que eram dois irmãos 
que queriam comprar duas 
casas de 500 mil euros cada, 
ou uma casa muito grande 
de mais de um milhão de 
euros”, explicou à Gazeta 
das Caldas.

O agente imobiliário acres-
centa que na região ainda 
não realizaram nenhuma 
venda com o intuito da ob-
tenção do visto gold, apesar 
de terem oferta de imóveis. 
“E uma questão de tempo”,
acredita o vendedor, acres-

centando que está esperan-
çado que o primeiro contacto 
que teve irá dar frutos. 

Na opinião de Norberto 
Isidro, esta é uma oportuni-
dade única pois o mercado 
imobiliário teve uma quebra 
muito grande. “O cliente que 
há quatro anos comprava 
casas no empreendimento 
Bom Sucesso, agora prefere 
arrendar e depois é que de-
cide se quer comprar”, conta. 

“Se começassem a pro-
curar esta zona [Oeste] era 
excelente porque dava para 
escoar o produto e temos 
imóveis que se encaixam 
nesse perfil, como é o caso 
dos empreendimentos do 

Bom Sucesso, Praia d’el Rei 
e algumas moradias na Foz 
do Arelho”, referiu. 

O agente imobiliário sa-
lienta que a zona da Expo, 
em Lisboa, está a ser muito 
procurada junto da Remax. 
“Os meus colegas que tra-
balham naquela zona têm 
feito muito negócio, estão 
focalizados nesta oportuni-
dade, e até os folhetos que 
distribuem já são em manda-
rim”, faz notar. Por outro lado, 
recorda, está a acontecer o 
mesmo que há alguns anos, 
quando os ingleses come-
çaram a “invadir” o Algarve 
e Lisboa à procura de casa, 
por se tratarem das zonas 

mais turísticas. No entanto, à 
medida que vão conhecendo 
o país, vão apostando nou-
tros locais, como é o caso do 
Oeste, acredita Norberto Isi-
dro, que espera que venham 
“charters de chineses” para 
a região, comenta em tom de 
brincadeira. 

JÁ CONCEDIDOS
 542 VISTOS

Até à data Portugal já con-
cedeu 542 vistos “gold”, 
o que se traduz num in-
vestimento superior a 300 
milhões de euros no sector 
imobiliário, estima a APEMIP.

O presidente desta asso-

>>Luís Lima diz que a maioria dos investidores 
são provenientes da China, seguindo-se os 
russos, brasileiros e angolanos

DR
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 procuram obter os Vistos Gold 

A
atribuição 
do visto 
gold

ciação, Luís Lima, espera que 
este valor duplique em 2014.
“O vice-primeiro-ministro e 
impulsionador desta medida, 
Dr. Paulo Portas, afirmou que 
este ano o valor de investi-
mento em Portugal através 
dos vistos gold  deverá che-
gar  aos 500 milhões de  
euros. Na minha opinião,  
este investimento poderá 
alcançar, facilmente, os 600 
milhões de euros, desde que 
seja feito um trabalho de 
promoção adequado deste 
programa além-fronteiras”,
refere em comunicado de 
imprensa. 

Luís Lima destaca ainda 
o efeito de contágio de ou-

tros potenciais investidores 
estrangeiros. “Um euro in-
vestido no nosso país é facil-
mente multiplicado por cinco 
ou seis, uma vez que, estes 
investidores irão acabar por 
gastar dinheiro, também, em 
mobiliário, gastronomia, lazer 
ou saúde contribuindo em 
muito para a dinamização da 
Economia interna do país”, diz. 

O dirigente da APEMIP 
defende que é “importante 
perceber” que o imobiliário 
português é exportável e 
que preciso marcar presen-
ça nas feiras internacionais 
do sector e nos fóruns eco-
nómicos.

No entanto, e para preve-

nir situações de eventuais 
abusos estão a ser pre-
parados protocolos para 
estabelecer com as autori-
dades chinesas, no âmbito 
do Portugal-China Property 
& Investment Road Show 
2014, um evento que vai 

14 e 17 de Março. Em causa 
estão alegadas situações 
relacionadas com agências 
de imigração, mas também 
de inflaccionamento de pre-
ços de imóveis, de prática 
de comissões elevadas e de 
mediação ilegal. 

Fátima Ferreira
fferreira@gazetacaldas.com

O actual regime em vi-
gor, de inícios de 2013, 
permite que cidadãos que 
não pertençam à União 
Europeia ou não integrem 
o Acordo de Schengen, ga-
rantam uma autorização 
de residência em Portugal 
para desenvolver uma 

actividade de investimento.
O despacho que prevê 

a atribuição do visto gold 
determina que a actividade 
de investimento, promovida 
por um indivíduo ou uma 
sociedade, seja desenvolvi-
da por um período mínimo 
de cinco anos, prevendo-se 
várias opções, em que se 
incluem a transferência de 
capital num montante igual 
ou superior a um milhão 
de euros, a criação de pelo 
menos dez postos de traba-
lho ou a compra de imóveis 
num valor mínimo de 500 
mil euros.

Para renovação da auto-

rização de residência o 
investidor, para além do 
período de investimento 
mínimo de cinco anos 
contado a partir da data 
da concessão da autoriza-
ção de residência, precisa 
comprovar ter cumprido 
o período mínimo de per-
manência no território 
português exigido, de sete 
dias consecutivos ou inter-
polados no primeiro ano, 
ou 14 dias consecutivos ou 
interpolados no período 
subsequente de dois anos.

F.F. 

>>Algumas das casas do empreendimento Bom Sucesso já suscitaram interesse por parte de cidadãos chineses

Peça orçamento grátis: caldasdarainha@charib.com
Visite o site: www.charib.com

FÁTIMA FERREIRA FÁTIMA FERREIRA
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Aconstrução está 
parada, mas a ven-
da de imóveis con-

tinua a ser um mercado ac-
tivo, tanto para os negócios 
de compra e venda, como de 
arrendamento.

“Quando o mercado está 
em alta é bom porque há 
acesso generalizado ao di-
nheiro, mas a crise também 
é boa porque há sempre 
pessoas com dinheiro e 
quem precise de vender”,
diz Norberto Isidro, da imo-
biliária Remax nas Caldas 
da Rainha.

O agente imobiliário refe-
re que o mercado continua 
diversificado, mas nas Cal-
das o que mais se vende 
actualmente são os aparta-
mentos de gama média-alta 
(que estão no intervalo entre 
os 80 mil e os 130 mil euros) 
e para primeira habitação.

Como já referimos no 
suplemento Casamentos 
publicado a 7 de Feverei-
ro, a maioria dos negócios 
de aquisição são imóveis 
novos que se encontram 
na posse da banca, ou que 
foram construídos com pro-
tocolo bancário. Os bancos 
asseguram para estes imó-
veis spreads bastante mais 
baixos e financiamentos a 
100%, que permitem a um 
casal jovem adquirir habita-
ção com um encargo mensal 
entre os 200 e os 250 euros.

Por outro lado, a crise e 
o déf ice de produtos de 
aplicação financeira levam 
quem tem mais posses a 
voltar-se novamente para o 
mercado do arrendamento, 
aumentando o número de 
compras de habitação para 
arrendar.

Em média, por cada 10 ne-

gócios de compra e venda, 
metade são para primeira 
habitação, 25% para inves-
timento no mercado de ar-
rendamento e os restantes 
25% são estrangeiros que 
continuam a procurar a nos-
sa região para viver.

No estrangeiro a crise 
também se fez sentir e este 
segmento sofreu igualmen-
te alguma mutação nos 
últimos cinco anos. Norberto 
Isidro conta que, até ao es-
talar da crise do imobiliário, 
os estrangeiros procura-
vam quintinhas, mas hoje 
“procuram sobretudo casas 
rústicas com algum espa-
ço exterior e piscina”, com 
preços entre os 150 mil e os 
200 mil euros.

Norberto Isidro diz que a 
imobiliária que dirige não 
nota quebra no número de 
transacções entre o perío-

do antes da crise e agora, 
até porque a própria reces-
são económica fez uma 
selecção e a concorrência é 
menor. “Fazemos o mesmo 
número de negócios, talvez 
mesmo mais, só temos é 
que perceber as tendências 
do mercado e adaptarmo-
-nos e as margens são mais 
pequenas”, observa.

Nas Caldas da Rainha, a 
moda é comprar casa na 
Quinta da Cutileira e no 
Parque Belver. “Toda a gente 
quer comprar nessas zonas, 
são as mais modernas da 
cidade”, sublinha. O que 
toda a gente quer é ter sol e 
varandas.

Quanto ao futuro, Nor-
berto Isidro acredita que os 
piores dias estão a passar, 
apontando dois sinais. O pri-
meiro é a falta de habitações 
novas no mercado. “Não há 

A construção pode estar 
parada mas o mercado 
imobiliário continua activo

prédios em construção, mas 
dentro em breve o merca-
do vai pedir casas novas e 
forçar a construção e o ciclo 
volta a subir”, refere.

Por outro lado, foi já dado 
um sinal pela banca que o 
crédito à habitação vai voltar 
a ser uma prioridade, embo-
ra não com as facilidades 
que existiram num passado 
recente.

O agente acredita tam-
bém que as obras de re-
generação urbana serão 
benéficas pois “valorizam 
as zonas”.

PROCURA MAIOR QUE A
OFERTA NO MERCADO DE 

ARRENDAMENTO

Se no negócio de compra 
e venda os números se en-
contrem idênticos aos que 
antecederam a crise imo-
biliária, no arrendamento 
Norberto Isidro constata que 
há uma procura bastante 
grande, maior que a oferta.

“Todos os dias temos pelo 
menos três a quatro pessoas 
a entrar na agência à procu-
ra de casa para arrendar”,
reforça.

Mas também aqui se no-
tam grandes diferenças em 
relação a há cinco atrás. 
Nessa altura quem procu-
rava queria, essencialmente, 
casas mobiladas, mas hoje 
procuram casas vazias. “A 
maioria são pessoas que há 
cinco anos podiam comprar 

e agora não conseguem”,
explica.

Para além destes casais 
jovens que não conseguem 
financiamento, procuram 
arrendar casa casais na casa 
dos 30 e 40 anos que prefe-
rem não arriscar um emprés-
timo devido à instabilidade 
financeira. E os que, acima 
dos 45 anos que até podem 
ter condições para comprar, 
mas acham ser já tarde para 
contrair este tipo de emprés-
timo e optam pela renda, 
apesar de ser mais onerosa.

A renda de um apartamen-
to T3 de gama média alta nas 
Caldas ronda os 400 e os 
450 euros, quase o dobro da 
prestação de um empréstimo 
bancário para o mesmo tipo 
de habitação.

O crescimento da procura 
levou, também, a critérios 
mais apertados para o arren-
damento. Exige-se a quem 
procura comprovativos de 
situação profissional, refe-
rências anteriores, f iador 
e se tem ou não animais, 
dados que há três anos atrás 
não se exigiam.

Também há maior controlo 
sobre quem não paga. Há 
listas negras e cruzamento de 
dados entre as im obiliárias 
que permitem saber se há pas-
sado de incumprimento, o que 
também dá mais segurança 
aos proprietários.

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com

>> O Parque Belver e a Quinta da Cutileira são as duas zonas da cidade que registam maior procura  de casas para comprar e arrendar

Rua do Montepio, 3 A R/Ch  | Caldas da Rainha | Tel: 262187763/ 919102321
casadcoracao@gmail.com  | www.facebook.com/Casa-DCoração
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Arrendar no Oeste com Paixão
Já chegou à região 

Oeste um conceito 
original de arrenda-

mento de casas, o Arrendar 
com Paixão, uma marca 
que pretende proporcionar 
experiências emocionais e 
sensoriais que não costu-
mam ser aplicadas ao sector 
imobiliário.

A marca Arrendar com 
Paixão foi criada por João 
Abelha e Yvette Ambrósio, 
que utilizam principalmente 
o facebook para promo-
verem o arrendamento de 
imóveis. Em menos de dois 
anos o sucesso foi tão gran-
de que, para além da área da 
grande Lisboa, expandiram-
-se para o Oeste e o Algarve.

Através das redes so-
ciais, onde já contam com 
milhares de seguidores, os 
imóveis são publicitados, 
os pretendentes filtrados e, 
posteriormente, o proprietá-
rio negoceia com o inquilino.

O conceito assenta numa 
trilogia composta por ma-
rketing, comunicação e cria-
tividade, onde se salienta 
a originalidade pela forma 
como são promovidos os 
imóveis a arrendar, sempre 
com mensagens apelativas 
e ligadas ao amor.

O próprio conceito nasceu 
de uma história de amor 
entre os dois fundadores. 
O casal Yvette Ambrósio e 
João Abelha conheceram-se 
e durante 10 anos, mas, por 

diversas circunstâncias, vi-
veram afastados e impossi-
bilitados de estarem juntos. 
Como ambos são amantes 
da escrita transmitiam os 
seus sentimentos através 
de textos românticos que os 
levaram a que em Janeiro de 
2012 unissem as suas vidas 
e acabassem por criar esta 
marca que já está registada.

Os promotores dizem que 
a sua missão é a “de tocar 
no coração das pessoas”.
Mais do que formulários, 
contratos e formalismos “a 
nossa missão diária passa 
por colocar as pessoas que 
nos procuram no centro do 
imenso carinho que temos 
por aquilo que fazemos, pas-
sa por mimá-las, respeitá-las 
e ajudá-las a concretizar os 
seus sonhos e os seus ob-
jectivos”, dizem.

O facebook foi plataforma 
eleita para o seu negócio 
devido aos seus níveis de 
eficácia e viralidade, “mas 
também por querermos par-
tilhar a experiência de ofere-
cer às pessoas um serviço 
diferenciado do que existe, 
tornando-o em algo que tem 
um carácter lúdico e apaixo-
nante e que se traduz simul-
taneamente numa resposta 
eficaz a uma necessidade 
prioritária”.

O  Arrendar Oeste com 
Paixão (w w w.facebook.
com/arrendaroestecompai-
xao), foi criado a 17 de Maio 

de 2013 e conta já com uma 
grande panóplia de imóveis 
para arrendar em toda a 
região, incluindo nas Caldas 
da Rainha.

Os textos de promoção 
são sempre muito suges-
tivos como é o caso de 
uma casa para arrendar 
nas Trabalhias: “o alto do 
campo, cercada de verde e 
do azul do céu, espero por 
ti no remanso da minha al-
deia; Trabalhias - Caldas da 
Rainha, envolta na neblina 
doce de cada manhã”. Um 
T2 na Ericeira também dá 
azo romantismo: “ofereço-
-te dois quartos simples e 
românticos para repousares 
e renovares a alma; uma 
cozinha remodelada e equi-
pada com o necessário para 
a fazeres fumegar”.

Para além dos imóveis 
para arrendar, o espaço 
no facebook serve tam-
bém para divulgar eventos 
e locais de visita na região 
Oeste, como o Festival do 
Chocolate em Óbidos ou 
exposições de arte.

Entretanto, o casal lançou 
também uma revista digital, 
a “BPM”, e pretende conti-
nuar a apostar em produtos 
originais. Para acompanhar 
tudo o que pretendem fazer, 
o melhor é consultar o site 
www.padlock.pt.

Pedro Antunes
pantunes@gazetacaldas.com
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Pro Portugal - um novo conceito
No contexto da sociedade mo-

derna, possuir uma casa deixou 
de ser há muito apenas ter “um 
tecto”. O conforto, a ergonomia, 
o design, a localização e até a 
rentabilidade do investimento, 
são factores capitais na escolha 
de uma habitação. Num mer-
cado em constante mutação e 
bastante complexo, nasceu a 
Pro Portugal, uma empresa com 
uma visão moderna baseada 
nos mais avançados projec-
tos internacionais, que aliou a 
um aconselhamento premium 
de mediação imobiliária, uma 
vasta gama de serviços que 
simplificam em muito a vida de 
quem quer construir, remodelar 
ou comprar uma habitação.

Pro Portugal - o que fazemos!

de investimentos imobiliários 
-

nhas adequadas a cada produto 
imobiliário para potenciar a sua 

arrendamentos de curta duração 

Pro Portugal - mais do que um 
nome.

Pro Portugal, por Portugal e em 
especial pela região Oeste:

com instalações em Óbidos, em 
-

gal tem desenvolvido parcerias 
em vários pontos do planeta 
com o objectivo principal de po-
tenciar negócios em Portugal 
e em particular na zona Oeste.
“Vivemos num país único que 
tem tudo para ser um dos me-
lhores destinos para férias bem 

o mar, as gentes, os costumes, a 
gastronomia, colocam-nos no 
topo da tabela das preferências 
dos estrangeiros. Neste contexto 
a região Oeste afirma-se cada 
vez mais, graças sobretudo aos 
nossos autarcas que compreen-
deram que a criação de eventos 
âncora poderá aumentar a pro-

nos procura são grandes e por 
isso acreditamos que só a ino-
vação constante a todos os 
níveis pode fazer deste país um 
destino de excelência. O nosso 
nome, Pro Portugal, nasceu 
do orgulho que temos no país 
em que nascemos, mas é ao 
mesmo tempo um compro-
misso assumido em erguer a 
nossa bandeira e em particular 
o estandarte da nossa região.

grande parte dos nossos lucros 
em acções promocionais do 
Oeste e inclusive criar acções 

específicas para potenciar a 
procura desta zona do país.
Estão já previstas algumas ac-
ções ambientais e de solidarie-
dade que reflectem a nossa res-
ponsabilidade social que quere-
mos desenvolver num equilíbrio 
sustentável na nossa empresa.
Para além de sermos patroci-

estabelecer parcerias com várias 
entidades e por isso escolhe-
mos como “embaixador” da 
nossa marca e da nossa filosofia 

passado, criado sinergias de 
todo o tipo para reforçar a nossa 
ligação ao Oeste. Queremos 
crescer de forma harmoniosa 
com os nossos parceiros, par-
tilhando o nosso sucesso e o 
nosso entusiasmo para tornar 
a nossa terra, o nosso país 

o empreendedor.

qualidade e garantimos a quem 
nos procura, uma visão moderna 
com elevados padrões de exce-
lência em tudo o que fazemos, 
mas mais do que só vender 
propriedades, estamos aposta-
dos em promover o lugar onde 
vivemos. E a melhor maneira de 
comprovar? Basta perguntar a 

Pro Portugal.

Pub.
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Há 30 anos nas Caldas 
da Rainha

Nos móveis Brandão Fer-
reira encontrará uma empre-
sa familiar de experientes 
comerciantes que estão à 
30 anos em Caldas da Rai-
nha (desde Outubro 1983). 
António Brandão Ferreira 
era um fabricante de móveis 
no norte do país, em Pare-
des, que a par de Paços de 
Ferreira são as duas gran-
des potências de fabrico de 
móveis em Portugal.

A empresa antes designa-
da por Móveis Vilela Bran-
dão (até aproximadamente 
1996) e agora Móveis BF ou 
Brandão Ferreira tem sofri-
do algumas restruturações 
ao longo do tempo, tendo  
passado  recentemente do 

fundador António Brandão 
Ferreira para os filhos. Tam-
bém a imagem e o logótipo 
da empresa mudaram re-
centemente mas a quali-
dade dos produtos e dos 

 O atendimento é perso-
nalizado e acompanhado 
por profissionais do ramo, 
que são os mesmos, desde 
a entrada na loja até ao 
último parafuso montado 
na mercadoria em casa do 
cliente.

 A equipa jovem e dinâmi-
ca dos Moveis BF está em-
penhada em vencer nestes 
tempos de crise tentando 
fazer sempre o melhor pre-
ço/negócio para ambas 

partes.
Para além disso nos mó-

veis BF a assistência pós-
-venda é gratuita, vendem 
para qualquer ponto da re-
gião ou país. Recentemente 
enviam também mercadoria 
para países como a França, 
Inglaterra e Suiça através 
de uma transportadora ou 
através da própria empresa 
(conforme o volume da en-
comenda).

Os Móveis Brandão Fer-
reira têm secções nas suas 
instalações de colchões, so-
fás e todo tipo de mobiliário 
e também executam todos 
os artigos por medida e cor 
de acordo com o gosto de 
cada cliente.

Amaior fatia do con-
sumo eléctrico no 
nosso país é dos 

edifícios (habitação e escri-
tórios). Mudar este estado 
de coisas, melhorar o consu-
mo e a poupança, aumentar 
a eficiência energética, é um 
dos grandes desafios que 
enfrentamos.

Hoje já não se compra 
ou vende nenhuma casa 
sem o adequado certificado 
energético, mas é nossa 
responsabilidade fazer mais 
e melhor.

Além da poupança indivi-
dual, fechar as torneiras sem 
pingo, apagar as luzes que 
não utilizamos (e não ligar 
ao mito que diz que ao ligar 
se gasta mais electricidade, 
que é mentira!), desligar os 
aparelhos e não os deixar 
em stand by, usar os apare-
lhos na potência adequada, 
e tantas outras indicações 
muito repetidas. Além dis-
so, hoje, sem ser f icção 
científica, é possível através 
de sistemas informáticos 
aumentar a inteligência das 
nossas casas e escritórios.

A domótica (de domus/
casa e robótica) está em 

desenvolvimento para opti-
mizar todos os sistemas de 
eficiência energética dos 
nossos espaços interiores. 
Além de ser um sistema de 
leitura e controle de todo o 
sistema da iluminação, à cli-
matização e até à segurança 
e da interligação entre estes 
elementos, hoje é também 

um regulador remoto dos 
nossos electrodomésticos. 
A casa do futuro é, quase 
auto-suficiente.

Mas é necessário produ-
ção para garantir as con-
dições de uso. Desde há 
alguns meses que no âm-
bito de um protocolo com 
a APREN (Associação de 

Energias Renováveis) tem a 
Gazeta divulgado números 
de consumo de energias 
renováveis, desagregados 
ao nível do distrito.

A nível doméstico temos 
em Portugal, (com mais sol 
mas quatro vezes menor, 
per capita, que na Alema-
nha), um enorme potencial 

de aproveitamento do calor 
solar, para aquecimento de 
águas e climatização do 
interior das nossas casas.

E também a microgeração, 
embora tenha sido grave-
mente ferida por erradas 
políticas de tarificação do 
actual governo, tem um 
enorme potencial no foto-

voltaico, ou seja conversão 
directa de electricidade a par-
tir do sol, com venda à rede.

Redes que também de-
verão ser mais inteligentes, 
num quadro de redução das 
perdas de transporte e tro-
cas de electricidade, assim 
como gestão.

Também é de referir, por 
ser uma energia com re-
lação de CO2 nula (o que 
produz é o que já consu-
miu) as biomassas e os 
aproveitamentos de pellets, 
para aquecimento, seja as 
salamandras tradicionais 
sejam os modernos recu-
peradores, que reduzem o 
consumo e desvalorização 
desse que é a re-conversão 
de electricidade em calor.

Na Gazeta, onde de há 
muito valorizamos a inteli-
gência e a sua sustentabi-
lidade, também acolhemos 
estas novas apostas. Aqui 
ao contrário da casa da 
Espuma dos Dias, de Boris 
Vian, que ia ficando mais 
pequena com o tempo, pro-
curamos que o nosso canti-
nho acrescente à casa!

António Eloy

Casas inteligentes e sustentáveis
in  “FOGO, SOL (É) LUZ E CALOR”, DE NUNO FARINHA E ANTÓNIO ELOY.

>> O aproveitamento das energias renováveis pode ajudar a reduzir a factura energética da sua casa

Sofás | Colchões | Cozinhas

Todos os estilos de mobiliário

Rua da Industria, 2 (antiga estrada da Foz) - Telef./Fax: 262 844 816 - Caldas da Rainha
moveisbrandaoferreira@gmail.com | www.facebook.com/moveisbf

entregas e montagens gratuitas em todo o país
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Torrão Vivo é uma empre-
sa dinâmica e jovem com 
uma vasta experiência na 
área de Espaços Verdes, 
dedicando-se à construção 
e manutenção de jardins 
essencialmente na região 
Oeste.

Visualizar, projetar e traba-
lhar o espaço exterior como 
um todo é o nosso objetivo. 
Para tal temos uma ampla 
área de serviços, que começa 
no projeto, passa pela cons-
trução e continua na manu-
tenção e assistência técnica, 
tentando moldar a natureza 
envolvente de um espaço a 
enquadrar-se no espirito e 
filosofia de quem a usufrui.

Torrão Vivo dispõe de uma 
grande variedade de serviços 
que vão desde:

Construção de Espaços 
Verdes; Manutenção de rel-
vados; Podas, cortes e des-
bastes de árvores, arbustos 

e sebes; Desmatações; Cor-
te de prados; Fertilizações 
(Adubos de libertação lenta); 
Controlo de pragas, doenças 
e infestantes; Limpeza de pa-
vimentos e calçadas; Reposi-
ção de plantas; Verificação 
periódica de todo o sistema 
de rega, incluindo progra-
mação; Limpeza de fontes 
e lagos; Fornecimento e 
colocação de relva sintética.

Na procura de novas solu-
ções, a empresa disponibiliza 
uma gama de relva artificial 
de última geração, reconhe-
cida pelas suas caracterís-
ticas estéticas e qualidades 
técnicas, as quais garantem 
a versatilidade da sua aplica-
ção em espaços decorativos 
de paisagismo e jardinagem.

Se procura uma equipa 
eficiente e profissional para 
cuidar do seu espaço verde, 
Torrão Vivo poderá ser a 
solução ideal para si.

Experiência e Dinamismo na 
Construção e Manutenção 
de Espaços Verdes

Vivemos na era Glo-
bal, na era do co-
nhecimento e da 

informação! Consumimos 
informação, gostamos de co-
nhecer o mundo... Gostamos 
de personalizar, criar, inovar, 
reciclar e recriar, misturar, en-
fim tudo o que possa tornar 
diferente, exclusivo e perso-
nalizado determinado projeto 
na Decoração e Arquitetura 
de Interiores

Desde sempre que a histó-
ria foi traçando tendências e 
estilos arquitetónicos muito 
vincados, as escolhas dos 
materiais eram “restritas” aos 
elementos que faziam parte 
daquele estilo/mundo, pare-
cia que existia um manual de 
regras que ditava que num de-
terminado estilo não se podia 
misturar aquele objeto com o 

outro, ou que aquele tecido e 
padrão não eram coordena-
dos com um outro... Imaginar 
uma peça de mobiliário clássi-
co – cadeira Luis XV lacada em 
alto brilho cor-de-rosa fúchsia 
seria uma utopia!

Mas os tempos são outros... 
Um Espaço não precisa 

de ser minimalista, clássico, 
rústico ou moderno. O espaço 
pode ser uma fusão de todos 
os estilos. Atualmente a deco-
ração deve ser flexível, procura 
principalmente desenvolver 
um projeto que reúna o per-
fil do cliente (estilo de vida, 
hábitos e necessidades de 
consumo, lazer, poder de com-
pra, idades, relação e gosto 
pessoal com o espaço) entre 
Arquitetura e meio envolven-
te, bem como peças/objetos 

existentes que fazem parte 
do historial de uma família 
com várias gerações. Estes 
indicadores e características 
são respostas que facilitam 
na composição do Projeto 
conferindo ao Ambiente um 
estilo personalizado que refle-
te a imagem, valores e ideias 
do cliente. 

“O Cliente deve gostar e sen-
tir-se bem com as escolhas 
e resultado final com muita 
convicção”... 

Esta necessidade cons-
tante de integrar e adaptar 
conceitos, estilos e objetos 
no mesmo espaço leva a que 
hoje possamos misturar tudo 
– estilos, materiais, cores, pa-
drões, texturas, objetos... Por 
outro lado esta mistura por 
si só ajuda a personalizar um 

espaço atendendo que não 
ficamos restringidos aos “an-
tigos manuais” que ditavam 
regras do que podíamos ou 
não utilizar. Hoje é tendência 
a fusão a reciclagem e a reu-
tilização! Trazermos a história 
de peças antigas (mobiliário, 
iluminação, objetos decora-
tivos) dos nossos avós ou 
até de espaços desativados 
como fábricas, armazéns, 
escolas, cinemas e misturá-
-los com novos elementos 
sofisticados (tecidos e papeis 
de parede) tornou-se prática 
corrente e com resultados sur-
preendentes, e esteticamente 
agradáveis. 

Importante no resultado fi-
nal é manter o equilíbrio visual, 
devendo considerar três tipos 
de equilíbrio:

Equilíbrio Cromático – re-

lação das cores entre todos 
os elementos no ambiente/
espaço

Equilíbrio Qualitativo – re-
lação entre as características 
dos elementos existentes no 
ambiente/espaço

Equilíbrio Quantitativo –
relação entre a quantidade 
dos elementos utilizados no 
projeto e no ambiente 

Esta fusão de estilos dá 
assim origem a novas linhas 
de inspiração e tendência, 
como o étnico-chic, urban-
-chic, barroco-sofisticado, 
Náutico, Clássico-sofisticado, 
rustico-moderno, vintage e 
pop-art, moderno com clássi-
co, elementos industriais com 
clássico, colonial com vínculos 
ao contemporâneo, futurista e 
minimalista, orgânico e ecoló-
gico, em ambientes modernos 

atuais e contemporâneos, 
entre outros que convergem  
numa mistura harmoniosa e 
equilibrada de vários estilos 
mais “convencionais”.

 Acrescentando, ainda que 
hoje, podemos definir no-
vos conceitos presentes no 
Design e na Decoração de 
espaços, como o ECO-De-
sign, podemos dizer que a 
principal preocupação deste, 
assenta na responsabilida-
de e preocupação de todos 
os profissionais envolvidos 
(Arquitetura, Design e Deco-
ração – Industria e retalho) no 
desenvolvimento de todo o 
processo desde a produção, 
á instalação dos materiais, 
objetos e afins em Proje-
tos de Decoração. O Design 
ecológico além de um papel 
tecnológico, de otimização, 

Fusão de estilos... Uma tendência
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Monteiro Decoração
A Monteiro, Lda. dedica-se 

à venda de produtos ligados 
à decoração, nomeadamente: 
alcatifas, tapeçaria, pavimen-
tos vinílicos e flutuantes, 
estores, papel de parede, teci-
dos para cortinados e estofos 
e acessórios com respectiva 
aplicação, por pessoal devi-
damente qualificado.

A empresa iniciou a sua 
actividade no dia 01/04/1964 
pelo seu sócio fundador An-
tónio da Silva Monteiro, que já 
em 1949 se tinha iniciado em 
nome individual na actividade 
comercial, sendo actualmen-
te gerida pelos seus filhos 
António Monteiro e Paulo 
Monteiro, dando emprego a 
11 trabalhadores.

Dispõe de instalações de 
r/C e 1 andar na Rua Almirante 
Cândido dos Reis, 45/51 em 
Caldas da Rainha, com uma 
área ao público de 548m2. Tem 
um capital social de 275000€, 
totalmente realizado.

Foi, sucessivamente, ao 
longo destes quase 50 anos, 

Monteiro Decoração
sendo objecto de ampliação 
e modernização para assim 
melhor servir os seus clientes, 
criando, desta forma, riqueza 
e impacto social importante 
na região.

Tem sido objectivo da 
Sociedade conquistar um 
segmento de mercado com 
produtos de qualidade e ser-
viços adequados a estratos 
mais exigentes e a clientes 
igualmente exigentes, tais 
como: Hotéis, Pousadas e 
outros similares

Cabe referir que a Firma 
está intimamente ligada por 
laços de sócios familiares 
comuns à Firma Santos, Mon-
teiro e Ca., Lda., que detêm 
diversas representações na-
cionais e estrangeiras para o 
mercado português, designa-
damente: alcatifas em fibras 
sintéticas e fibras naturais, 
tapeçarias e pavimentos, 
havendo, pois, um plano con-
sertado da colaboração entre 
as duas Empresas, tendo por 
objectivo a implementação 
das respectivas actividades.

também tem um papel edu-
cativo, já que consciencializa 
o consumidor sobre o seu 
presente impacto negativo 
no ambiente, e como é pos-
sível minimizar esse impacto 
negativo pelo consumo de 
produtos, sistemas, serviços 
ecológicos neste tema.

A vida Social desde sempre 
influenciou e ditou as tendên-
cias, se analisarmos a História 
e cruzarmos esta, com os 
diferentes estilos podemos 
perceber que a História ou 
História de Arte consegue 
explicar o inicio e desenvolvi-
mento de cada 

estilo em cada uma das 
épocas, por isto podemos re-
lacionar outra nova tendência 
(reciclagem de materiais e 
reutilização) que a vida social 
e cultural, influencia por com-
pleto, a atual conjuntura muda 
comportamentos de consu-
mo, muda o cenário, palavras 
como “low-cost” ou “out-let” 
fazem cada vez mais, parte 
do nosso dia-a-dia, reciclar, 
reinventar, reutilizar... Enfim 
a fusão e mistura faz cada 
vez mais sentido! Mas devo 
realçar que um bom projeto 
pode e deve ser também “low-
-cost” ou “out-let” mais uma 
vez reforçando a reintegração 
de objetos mais Clássicos e 
com História nos Projetos De 
Decoração e Design, mais 
atuais e contemporâneos em 
diferentes Espaços.

Quase que me atrevia a 
dizer que os estilos podem 

ser diferentes pelo nome, mas 
no resultado da fusão nunca 
deixam de ser os mesmos, 
o truque está em reformular 
e atualizar estes estilos que 
vão ganhando novos corpos 
e silhuetas fruto da tecno-
logia, outros acabamentos, 
novas cores mais aplicações, 
Clássico ou Moderno hoje 
são o mesmo... criando uma 
simbiose perfeita!

Mas o que define por exemplo 
um estilo clássico e  Moderno 
- Contemporâneo?

Clássico:
Em termos de decoração, a 

tradição ainda é o que gera e o 
estilo clássico que nunca saiu 
de moda. Marcada por linhas 
elegantes e ricas, a decoração 
clássica tem as suas origens 
na arquitetura grega e romana, 
onde a opulência e o requinte 
são os traços mais visíveis 
e mais apreciados. Requer 
espaços amplos e altos para 
poder receber mobiliário e 
peças decorativas igualmente 
vistosas, sendo estas o cora-
ção do estilo clássico.

Um dos elementos base 
deste estilo é a mobília em 
cerejeira, mogno, ou noguei-
ra, entre outras, mas sempre 
sofisticados e em tonalidades 
escuras e dramáticas, além 
de serem imponentes em 
tamanho, estas peças se des-
tacam ainda pela riqueza dos 
seus ornamentos e trabalhos 
variados. Todo o mobiliário 

se assemelha a exemplares 
de outros tempos, como por 
exemplo, moveis no estilo 
Luis XV tendo sido reprodu-
zidos precisamente com esse 
objetivo. O Estilo Luis XV esta 
presente também no uso de 
molduras douradas em qua-
dros e espelhos. O mármore 
é também uma matéria-prima 
de eleição, nomeadamente 
nas cozinhas e casas de ba-
nho. As cozinhas clássicas 
são muitas vezes decoradas 
a branco total ou então em 
madeira. As casas de banho 
são vistas como verdadeiros 
espaços sociais, onde não 
falta nada – desde cadeiras 
ornamentadas, a apliques e 
até papel de parede. 

Nos dormitórios é comum a 
presença de camas com qua-
tro colunas, embelezadas ou 
não com um dossel pomposo 
ou mosquiteiros esvoaçantes 
que confere um toque dramá-
tico, que é próprio deste tipo 
de decoração.

A palheta de cores é com-
posta essencialmente por 
preto, Bordeaux, azul-marinho 
e verde-esmeralda, que po-
dem e devem ser combinados 
com elementos dourados, 
prateados, cor de ferrugem 
e cor-de-rosa bebê que são 
encontrados nos detalhes 
em tecidos de estampa flo-
rais e listrados, em cortinas 
longas e majestosas presas 
em varões banhados. Para 
uma sofisticação mais clean, 
o estilo clássico funciona 

igualmente bem com branco, 
creme, cru, bege e diferentes 
tonalidades de castanho que 
estão presente em paredes 
e grande extensão de tecido.

As paredes em formas de ar-
cos e a simetria na distribuição 
do espaço são outro ponto for-
te que marca os ambientes de 
estilo Clássico. E não podemos 
esquecer de mencionar apli-
ques rebuscados feitos com 
gesso que própria arquitetura 
do espaço é fundamental, 
com tetos, rodapés e paredes 
trabalhadas, ostentando orna-
mentações sublimes.

Os tapetes também têm 
um destaque especial dentro 
deste estilo decorativo, sendo 
sempre espessos e convida-
tivos, muitas vezes cobertos 
de padrões clássicos e várias 
cores.

Se não estiverem forradas 
com um papéis de paredes 
luxuosos e padronizado, as 
paredes clássicas requerem 
obras de arte antigas, onde 
dominam os estilos retrato 
ou vida morta, em tela ou im-
pressa em litografia. Também 
é habitual ver bonitas tapeça-
rias a adornar, com pompa e 
circunstância, as paredes.

Em termos de peças deco-
rativas, o destaque vai, sem 
dúvida, para cristais, porcela-
nas, prata, latão, candelabros, 
bustos, livros, espelhos e mol-
duras ornamentadas, lustres, 
arranjos florais, candeeiros 
de parede e com abajur em 
seda… Muitas vezes, os mes-

mos objetos são utilizados em 
duplicado para conseguir uma 
simetria harmoniosa e o toque 
de requinte que é a decoração 
tradicionalmente clássica.

Moderno / Contemporâneo:
Contemporâneo e moderno 

são estilos que refletem as 
tendências que surgiram a 
partir da segunda metade do 
século XX, até a atualidade. 
Os espaços são caracteriza-
dos por ambientes simples, 
direitos e muito clean, não 
tão despido como o estilo 
minimalista, mas igualmente 
sereno, bonito e funcional. 

Os dois estilos estudados 
em questão, por mais pareci-
dos que sejam eles possuem 
algumas diferenças:

- O estilo moderno baseia-
-se em materiais novos e 
tecnologicamente avançados 
(aço escovado, ferro crómio, 
fibra de vidro, plástico, entre 
outros); recorre a formas geo-
métricas e mobília minima-

lista, orgânica e até futurista; 
as cores das paredes são 
normalmente claras e os tetos 
brancos; privilegia a forma 
e a impressão artística em 
detrimento da funcionalidade, 
relegando também as textu-
ras para segundo plano. 

- Já o estilo contemporâneo, 
por sua vez, utiliza muita cor e 
textura, arte e elementos neu-
tros, embora as suas linhas 
sejam ainda mais suaves do 
que aquelas que caracterizam 
o estilo moderno; a praticabili-
dade está lado a lado com um 
bom design.

A inspiração do presente 
e do futuro, a funcionalidade 
e um design exímio têm de 
estar de mãos dadas num 
estilo contemporâneo – de 
que serve a beleza, se não 
podemos usufruir dela.

O mobiliário é marcado por 
silhuetas angulares e traços 
simples, geralmente é larga, 
espaçosa, muitas vezes baixa 
rente ao chão e sempre super-

a da atualidade Por: Ricardo J. R. Marques
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fícies completamente lisas. Os 
materiais usados são vidros 
laqueados ou não, pedras 
polidas, cimento, metal, aço 
inox ou escovado e madeiras 
claras e escuras.

A estrutura forte da mobília 
pode e deve ser suavizada 
com recurso a tapetes suaves, 
estofos confortáveis e tecidos 
convidativos.

Alguns dos tecidos que 
normalmente se identificam 
com o estilo contemporâneo 
são o cabedal, alcântara, 
vinil, corda, bouclé, flanela, lã, 
algodão, linho, seda, caxemi-
ra e juta. Geralmente utiliza 
muitas formas geométricas, 
tanto nos elementos deco-
rativos ou em estampas. Um 
padrão vistoso ou subtil pode 
funcionar como o elemento 
diferenciador num ambiente 
moderno, uma vez que os 
lisos são uma forte caracte-
rística deste estilo. 

Caso  se opte pelo uso de 
cortinas, escolha sempre os 
tecidos leves e esvoaçantes 
ou as famosas persianas e 
estores de rolo. Como a lu-
minosidade é um fator chave 
deste estilo, há quem deixe 
as janelas completamente 
despidas.

No chão prefira um soalho 
em madeira, ladrilho ou pedra 
polida. Os tapetes devem ser 
lisos ou então estampados 
com formas geométricas 
vistosas.

As cores usadas resumem 
nas cores neutras e tons 
rompidos, onde se destacam 
o preto, branco, cinza, azul-
-acinzentado, bege, creme e 
castanho. Não descartando 
a aplicação de cores mais 
fortes como, verde, amarelo, 

laranja, vermelho, magenta 
e beringela. No entanto, as 
paredes são normalmente 
claras e em alguns ambientes 
pode optar por uma parede 
de cor diferente ou o uso 
do papel de parede. O teto, 
por norma sempre é pintado 
de branco e rebaixado, uma 
excelente opção para quem 
quer criar uma decoração 
contemporânea.

O uso de plantas e flores 
deve ser reservado a espécies 
grandes, vistosas e despre-
tensiosas, exibidas em vasos 
lisos e modernos, com pedras 
ou raspas de madeira para 
cobrir a terra. 

Misturamos 
“com – FUSÃO”...

Sof isticado + Rústico + 
Moderno

Piqueniques e referências à 
nobreza estão entre as cenas 
retratadas nas estampas de 
estilo toile de jouy. Antes 
limitados aos tons pastel, 
esses padrões agora aceitam 
misturas com elementos 
modernos, como o quadro 
geométrico e o abajur de cor 
cítrica. O tecido clássico foi 
colocado sobre o papel de 
parede rústico, que reproduz 
madeira envelhecida. 

Industrial + Clássico
As tubulações e as pare-

des de concreto aparentes, a 
escada metálica e o corrimão 
feito de canos confere um 
aspeto inacabado e industrial, 
que deu um ar de loft nova-
-iorquino ao imóvel. A decora-
ção é basicamente composta 
de objetos de família como 
por exemplo a mesa de jantar. 

As peças herdadas se mistu-
ram a outras cuidadosamente 
escolhidas em “feirinhas” de 
antiguidade. A arquitetura fria 
e  inacabada fica envolvida 
e dissipa-se pelas peças de 
personalidade forte de estilo 
clássico

Étnico + Chic 
O Étnico Chic pode descre-

ver-se como um estilo de vida 
em que design se cruza com 
a beleza natural e as especi-
ficidades de culturas antigas. 
Uma fusão única que espelha 
a nossa própria cultura em 
evolução, e o nosso fascínio 
por este mundo também em 
constante mudança. 

Utilização de madeiras tos-
cas ou não (a madeira remete 
à natureza e dá conforto/
aquece visualmente o am-
biente), tecidos com padrões 
étnicos, malha, pelos e peles, 
cestos de vime, tudo isto 
misturado, fundindo-se numa 
decoração contemporânea. 

Numa decoração de estilo 
Étnico chique, pode encon-
trar-se o inesperado, como 
a mistura de móveis tailan-
deses, candeeiros egípcios, 
esculturas indianas em ma-
deira, convivendo com sofás 
de estilo italiano, modernos 
móveis lacados e pormeno-
res em inox. O resultado é 
um ambiente atual, intimista 
e elegante.

Urban + Vintage 
Aqui, a afetividade guia as 

escolhas e espelha a vontade 
de morar numa casa moder-
na e urbana com memórias 
de outros tempos, estamos 
sempre em busca de raízes 
culturais. Dentro desse mo-

vimento, o estilo Urban Vin-
tage mistura peças antigas 
de linhas provenientes das 
décadas dos loucos anos 20 
até os anos 60 do famoso 
“flower power” a objetos con-
temporâneos e modernos, 
mais uma vez uma perfeita 
fusão de estilos que nos 
permite criar espaços per-
sonalizados. Vale descascar 
paredes e ferragens ou tuba-
gens, para trazer a estrutura 
da construção à tona. Com 
fronteiras cada vez mais per-
meáveis, os ambientes viram 
áreas de múltiplas funções. A 
tendência assenta na mescla 
de materiais e peças que se 
transformam.

Ficaram alguns exemplos 
da mistura de estilos e con-
ceitos utilizados por grandes 
marcas internacionais de 
diversos artigos como mo-
biliário, tecidos, papeis de 
parede, iluminação, objetos 
de decoração enfim uma 
panóplia de elementos que 
nos rodeiam e nos fazem da 
nossa casa ou espaço um 
lugar único.

Muitas das marcas dos 
produtos apresentados nas 
imagens supra expostas, vêm 
de Países, como Inglater-
ra, França, Alemanha, Itália, 
Países Nórdicos e Baixos e 
claro Portugal, fazem parte 
do grande leque de criadores, 
caçadores e consumidores de 
novas tendências... Contudo 
não podemos esquecer que a 
Oriente sente-se e percebe-se 
ao visitar um Harrods ou um 
Primtemps (lojas em formato 
de Grande armazém com 
marcas de luxo) uma grande 
ansiedade no consumo de 
marcas de topo e ultima gera-

ção, são filas indescritíveis de 
Árabes ou Asiáticos a consu-
mir estas marcas.

Nas grandes Capitais Eu-
ropeias, como na cidade de 
Londres, podemos analisar e 
perceber novas tendências... 
lojas, mercados, antiquários, 
teatros, musicais, ruas que 
transpiram moda e atualida-
de, estamos rodeados desta 
fusão de moda e estilos, 
encontramos espaços subli-
mes, com design e mistura de 
objetos provenientes de mun-
dos tão distantes quanto tão 
próximos nas suas ligações... 

E por cá...? 
Apesar das contrariedades 

Portugal está a dar cartas no 
mundo da Decoração, somos 
muito bons no que fazemos 
para o mercado externo, pois 
ele assim o exige... Várias 
são as empresas no ramo 
do mobiliário e do têxtil que 
produzem coleções próprias 
ou para outras marcas inter-
nacionais de topo de gama 
e de luxo para clientes espe-
ciais e bem abonados... Peças 
únicas, materiais nobres e 
Design Luso ao mais alto 
nível. Numa recente visita a 
uma feira Internacional (Mai-
son et Objet) constatei que 
os stands Portugueses foram 
aclamados e elogiados pelas 
suas coleções e produtos, 
tem sido prática corrente em 
vários eventos/feiras do mun-
do da Arquitetura, Design e 
Decoração. Algumas marcas 
Portuguesas de mobiliário e 
iluminação podem se encon-
trar atualmente espalhadas 
pelo mundo inteiro e todas 
tem um denominador comum 
– a Mistura e fusão de estilos 

como forma de distinção dos 
seus produtos, e em alguns 
casos a história e cultura Por-
tuguesa estão bem presentes 
no design e detalhe destes 
objetos únicos e Distintos.

Outro objetivo desta fusão 
de estilos, passa também pelo 
aproveitamento de objetos de 
decoração ou do mundo quo-
tidiano, que padeceram num 
determinado espaço perden-
do o seu protagonismo e que 
através de um Projeto podem 
voltar de alguma forma a bri-
lharem na Decoração de um 
ambiente (casa, restaurante, 
loja, hotel...) onde faça senti-
do dar vida a estes objetos, 
que outrora eram estrelas de 
Hollywood no grande cenário 
da Decoração. O revivalismo 
está na ordem do dia, porque 
recordar é viver, porque reci-
clar e recriar é personalizar e 
inovar! seja diferente e saia do 
quadrado, deixe-se emocio-
nar e misture, viva e revitalize 
o seu espaço... 

Num momento em que a 
casa se tornou cada vez mais 
o nosso refugio onde retem-
peramos energias, socializa-
mos e vivemos os valores da 
família, A Decoração tornou-
-se ainda mais interessante 
e desafiante, tudo se tornou 
possível, podemos explorar, 
brincar e misturar sem limites, 
mas, sempre com equilíbrio! 

O Moderno inspira-se no 
Clássico... O Clássico torna-se 
no Moderno!

* Pós-graduado em Visual 

Merchandising e Store Design, 

sócio-gerente da DL Ambientes 

– Projetos de Decoração, 

formador e consultor.

geral@dl-ambientes.com 
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A Love Design é uma em-
presa que se dedica ao de-
senvolvimento de projectos 
na área da Decoração e Ar-
quitectura de Interiores. Ao 
longo de 13 anos de existên-
cia, desde 2001, tem realizado 
trabalhos por todo o País.

“Acreditamos que os es-
paços que nos rodeiam  in-
fluenciam directamente o 
nosso bem-estar.” - afirma Fi-
lomena Almeida, a Designer 
responsável pelos projectos 
de interiores em espaços 
residenciais. A equipa da 
Love Design encara as expec-
tativas dos seus clientes de 
forma ambiciosa e inovadora, 
concebendo e produzindo 
ambientes únicos.

“Na Love Design conce-
bemos projectos integrais 
de decoração de interiores 
em espaços residenciais e 
comerciais e efectuamos as 
respectivas obras ou remo-
delações.

Decoramos espaços inte-
riores criando novos ambien-
tes, introduzindo diferentes 
apontamentos ou reconver-
tendo peças já existentes. 
Executamos intervenções 
pontuais em qualquer área 
de interior, quer seja a remo-
delação total de uma cozinha 
ou wc, ou apenas a colocação 
de um cortinado.

Fornecemos e aplicamos 
papel de parede, cortinados, 
iluminação, mobiliário, teci-
dos, estofos, tapetes, plantas 
artificiais, mobiliário de exte-
rior e artigos de decoração.

Produzimos mobiliário por 
medida e artigos persona-
lizados tais como papel de 
parede, tapetes e abajures. 
Fazemos acessoria de obra: 
definimos mapas de aca-
bamentos, auxiliamos na 
escolha de materiais e con-
trolamos a sua execução. 
Coordenamos uma equipa 
de profissionais competentes 
nas mais diversas áreas, des-
de a fase inicial da construção 
até ao último detalhe no seu 
interior.

Libertamos os clientes das 
preocupações relacionadas 

Concretizamos Sonhos e 
proporcionamos Emoções!

com uma obra, garantindo 
um serviço de qualidade e 
excelência.”

O processo de desenvol-
vimento dos projectos as-
segura o acompanhamen-
to por parte dos clientes, 
envolvendo-os nas decisões. 
Após identificado o local de 
intervenção, é fundamental 
conhecer os gostos, hábitos 
e expectativas do cliente.

Com os objectivos e con-
dicionalismos préviamente 
definidos, desenvolve-se a 
proposta, apresentada com 
recurso ao desenho em 3D, 
uma ferramenta essencial, e 
que ajuda na decisão, uma 
vez que o cliente visualiza 
as ideias que se pretendem 
concretizar  de uma forma 
quase real.

Na fase seguinte, são apre-
sentadas amostras físicas 
dos materiais propostos, 
desde pavimentos, revesti-
mentos, mobiliário, ilumina-
ção, passando por tecidos, 
papel de parede e tapetes, 
até aos pequenos objectos 
de decoração.

Com a aprovação do pro-
jecto pelo cliente, procede-
-se à sua orçamentação, de 
forma detalhada e explícita. 
Com a aprovação do orça-
mento, é então executada a 
obra: aqui entra, sob a nossa 
coordenação, uma equipa de 
profissionais especializada 
e competente nas diversas 
áreas da intervenção a rea-
lizar. São feitas demolições, 
constroem-se paredes, mu-
dam-se canalizações, insta-
lações eléctricas, carpintarias, 
ou simplesmente, coloca-se 
mobiliário e acessórios de 
decoração.

“Pretendemos que no fim 
da ideia materializada, os 
nossos clientes se identifi-
quem com o espaço e se sin-
tam bem com os ambientes 
criados.” - refere Sara Amorim 
Faria, a Arquitecta responsá-
vel por desenvolvimento de 
projecto.

Com as novas instalações, 
na rotunda junto ao Continen-
te, a Love Design revelou-se 

a um universo de clientes que 
desconheciam a existência 
da empresa. “O facto de tra-
balhar à porta fechada, em 
gabinete, reduzia o leque de 
potenciais clientes” - refere 
Rui Ribas, o responsável pelos 
projectos de interiores em 
espaços comerciais.

Embora vários espaços nas 
Caldas da Rainha tenham tido 
a intervenção da Love Design, 
ao longo dos anos, a maioria 
das pessoas desconhece a 
autoria desses ambientes. A 
Ourivesaria Carlos Bica, a Óp-
tica Milénio e a Clínica Saúde 
XXI, as Lojas Sportino, o 
Showroom da Barros e Morei-
ra, a Academia do Gabinae e a 
sede da Soprofor, são alguns 
dos projectos desenvolvidos 
pela Love Design, nas Caldas 
da Rainha.

Na área da Grande Lisboa, 
no Algarve, em Óbidos, Alco-
baça, em Leiria, Torres Vedras, 
Ericeira, Coimbra, a Love De-
sign tem executado multiplos 
trabalhos em moradias, apar-
tamentos, escritórios e lojas.

A principal característica 
diferenciadora da empresa é 
o respeito pelas expectativas 
do cliente, a grande maio-
ria dos seus clientes estão 
fidelizados, tendo desenvol-
vido vários trabalhos com a 
colaboração da equipa da 
Love Design. “Um cliente que 
comece a trabalhar connosco, 
raramente cessa essa relação 
e volta sempre que necessite 
de um novo trabalho, tenho a 
certeza que isso se deve ao 
empenho e dedicação que 
temos com todos os clientes.” 
- afirma Susana Almeida, a 
responsável financeira da 
Love Design.

A excelente relação que a 
Love Design mantém com 
os seus fornecedores garante 
os compromissos assumidos 
com os clientes, os prazos de 
entrega, a gestão de imprevis-
tos e a assistência pós-venda, 
são fundamentais para a cre-
dibilidade da empresa.

As parcerias com empresas 
e marcas de renome como 
a Pedroso & Osório ou a 
Designer’s Guild contribuem 
igualmente para confiança 
que os clientes têm na Love 
Design.

As visitas frequentes a 
Feiras e Certames Interna-
cionais, de Nova York a Paris, 
de Milão a Madrid, na área do 
Design e da Decoração man-
tém esta equipa actualizada 
e irreverente proporcionando 
uma visão abrangente e so-
fisticada que se reflecte no 
trabalho que desenvolve.

Pub.
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U-DECK
A U-Deck é uma empresa de 

pavimentos e revestimentos que 
conta com uma equipa dinâmica 
de profissionais com grande ex-
periência.

Comercializa e instala diversos 
tipos de materiais: decks, pavi-
mentos de madeira, laminados, 
vinil e cortiça, papel de parede, 
carpintarias, toldos, estores e 
uma ampla gama de soluções no 
tratamento, manutenção e recu-
peração de pavimentos. Entre os 
serviços que oferece estão afaga-
mentos e envernizamentos, repa-
rações e manutenção de decks.

Atenta à evolução do mercado e 
na constante procura de melhores 
soluções conta com marcas como 
Tarkett, Finsa, Egger e Wicanders 
nos pavimentos, EPW e Spazio 
nos decks compósitos, Hofesa 
e Stobag para estores e toldos, 
Bona e Overmat para manutenção 
de madeiras, entre outras.

O proprietário e gestor, Ricardo 
Gomes, está ligado ao ramo des-
de 1999 e, devido ao seu perfil 
empreendedor fundou a U-Deck 
em 2009, contando já com 2 lojas, 
em Caldas da Rainha e Lisboa, que 
oferecem, a par com os 7 profissio-
nais que constituem a empresa, o 
acompanhamento do cliente pas-
so a passo na importante decisão 
de definir o ambiente que procura, 
na medida em que estende o seu 
serviço do atendimento nas lojas, 
ao acompanhamento em obra, 
a assistência técnica, instalação 
dos materiais e pós-venda.

Recentemente alargou a área de 
atuação com exportação de mate-
riais para Angola e está envolvida 
em projetos diversos, como a 
reabilitação e fornecimento de 
pavimentos para Hotelaria e Res-
tauração (Ritz, Hoteis CS, Turismo 
de Lisboa) e fornece pavimentos e 
serviços para várias lojas, restau-
rantes e condomínios.

Na U-Deck, além do mundo 
de soluções que o espera, pode 
sempre contar com a disponi-
bilidade, o profissionalismo, a 
simpatia e o empenhamento dos 
seus colaboradores em função 
da sua satisfação, seja empresa 
ou particular.

Pub.

Pub.

Desde Dezembro de 2013 é 
obrigatório que todos os 
anúncios de venda ou ar-

rendamento de imóveis indiquem a 
respectiva classificação energética, 
sob o risco de aplicação de pesadas 
multas a proprietários e imobiliárias. 
Para os proprietários pode parecer 
apenas burocracia e uma despesa 
acrescida, mas para quem procura 
poderá ser uma importante ajuda 
na escolha de casa, com influência 
directa na factura energética.

Para além das casas, a classifi-
cação energética já está presente 
em muitos dos aparelhos que 
podemos adquirir para tornar a 
nossa vida mais fácil. Constitui, 
inclusivamente, um importante 
dado de apoio à escolha f inal 
quando compramos, por exemplo, 
um frigorífico, máquinas de lavar, 
televisores e até automóveis.

Quanto melhor for a classifica-
ção, menor o consumo de energia 
e a despesa de utilização, pelo que 
a escolha de um aparelho com me-
lhor eficiência energética, mesmo 
que signifique um maior investi-
mento inicial, produz poupança a 
médio e longo prazo.

É, precisamente, o mesmo prin-
cípio que se aplica aos imóveis. “A 
ideia da certificação energética não 
é a de obrigar os proprietários a ter 
mais uma despesa, é proporcionar 
a quem procura mais um factor de 
escolha, porque uma casa mais 
eficiente vai gastar menos energia 
no seu aquecimento, arrefecimento 
e produção de águas sanitárias”, diz 
Viriato Inácio, perito de certificação 
energética da empresa Ábaco Ver-
de, que explica à Gazeta das Caldas
tudo o que a certificação envolve.

A avaliação de um imóvel pres-
supõe princípios passivos, como a 
forma e orientação solar do imóvel, 
a espessura das paredes, a exis-
tência e respectiva espessura de 
isolamento térmico nas paredes e 

cobertura; a espessura dos vidros 
das janelas e se são simples ou 
duplos; os materiais de construção 
das portas e janelas; e os materiais 
utilizados nos acabamentos, como 
o estuque. E também os princípios 
activos, que são os aparelhos utili-
zados para climatização e aqueci-
mento de águas sanitárias.

Viriato Inácio explica que os 
aparelhos mais ef icientes são 
principalmente os que utilizam 
biomassa, como lenha ou ‘pellets’ 
– um combustível de alta eficiência 
à base de resíduos de madeira – e 
que aqueçam de preferência toda 
a casa. Também é importante 
a presença de painéis solares, 
obrigatórios em todas as novas 
construções desde 2008 e que 
podem gerar poupanças até 75% no 
aquecimento das águas sanitárias.

O resultado é convertido numa 
escala de A+ a F – como as que 
vê nas lojas de electrodomésticos 
–, sendo A+ o mais eficiente e F o 
menos. Nos imóveis de construção 
posterior a 2009, a lei obriga que 
o imóvel tenha uma classificação 
mínima de B- para ser atribuída 
licença de utilização. A certificação 
começa a ser feita desde a fase do 
projecto, é acompanhado o proces-
so de construção e feita a avaliação 
no final da construção.

A certificação é necessária tam-
bém para obras que implicam gran-
des intervenções. Neste caso, para 
obter a licença de utilização é ne-
cessária classificação mínima de C.

Nos imóveis anteriores a 2009, 
a avaliação é meramente infor-
mativa, mas os peritos também 
aconselham o que pode ser feito 
para melhorar a eficiência.

Viriato Inácio conta que nestas 
habitações é mais difícil fazer uma 
avaliação completa, porque, caso 
não haja uma declaração do téc-
nico responsável pela obra, não é 
possível saber se as paredes estão 

isoladas.
N e s t a s 

habitações, 
construídas 
até  2 0 0 8 , 
a s  a v a l ia -
ções padrão 
têm sido C, 
D e nalguns 
casos E. Vi-
riato Inácio 
nota que nos 
anos 90 eram raras as habitações 
com isolamento térmico nas pare-
des. E o isolamento das coberturas, 
“que é ainda mais importante que 
nas paredes”, observa, só come-
çou a ser norma a meio da década 
passada.

Até Dezembro de 2013, a lei 
obrigava até as casas em ruinas 
a ter classificação, o que Viriato 
Inácio acredita se ter tratado de 
uma lacuna, emendada com o novo 
diploma. As moradias com menos 
de 50 metros quadrados de área 
também deixaram de ser obrigadas 
por lei à certificação.

Na Ábaco Verde, Viriato Inácio e 
Isabel Sousa notaram um acrésci-
mo de procura depois do novo en-
quadramento legal, no final do ano 
passado, mas acreditam que este é 
um processo que ainda vai demorar 
alguns anos até estar concluído.

O preço varia consoante o imóvel, 
mas o custo médio de um certifica-
do para habitação ronda os 200 e 
os 300 euros já com IVA e a taxa 
fixa cobrada pela Agência para 
a Energia. O documento é válido 
durante 10 anos.

ACÚSTICA TAMBÉM É MUITO
IMPORTANTE

Para além da eficiência energética, 
os imóveis novos são, desde Junho 
de 2008, obrigados a cumprir requi-
sitos acústicos. O processo é idêntico 
ao da certificação energética, com 

um trabalho entre peritos e projectis-
tas desde os primeiros esboços até 
à conclusão da obra. São medidos 
vários parâmetros para comparar 
o ruído no exterior e no interior da 
habitação, e avaliados ainda os ruí-
dos provenientes do interior, como 
elevadores, portões de garagem, ou 
dos apartamentos vizinhos.

A exigência mínima são 50 deci-
béis, valor entendido como o início 
da percepção do ruído, para sons 
aéreos entre apartamentos (ou 58 se 
proveniente de estabelecimentos) e 
de percussão entre apartamentos e 
estabelecimentos.

Os testes são realizados com 
equipamento específico e a reprova-
ção impede também a obtenção de 
licença de utilização e obriga a novos 
trabalhos na obra.

As técnicas de construção são 
importantes para a insonorização, 
mas o principal é a aplicação de iso-
lamento térmico e acústico.

Viriato Inácio defende que tam-
bém nesta área deveria haver uma 
escala como a classificação energé-
tica, “para as pessoas saberem o que 
estão a comprar”. É que se a eficiên-
cia energética se pode ultrapassar 
com maior ou menor dificuldade, 
não há maneira de deixar de ouvir 
a televisão do vizinho do lado, ou 
os passos do vizinho de cima num 
prédio mal construído.

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com
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CARLA CHAVES
43 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“O que eu mais gosto 

da minha casa é o con-
forto. Uma casa tem de ser confor-
tável, para que quando chegamos 
depois de um dia de trabalho, nos 
sintamos bem. É lógico que as 
peças de mobiliário ajudam em 
tudo isso”.

EMANUEL MINÊZ 33 
ANOS

 FOZ DO ARELHO
“O que gosto da mi-

nha casa é o meu aquá-
rio de água salgada. Passo horas 

a olhar para ele, grande parte das 
vezes nem ligo a televisão porque 
o meu fascínio por toda vida ma-
rinha faz com que perca algumas 
horas a ver os meus peixes, os 
meus corais, e o crescimento e 
desenvolvimento de toda aquela 
vida”.

VASCO BAPTISTA
60 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“Na casa da Foz do 

Arelho o que gosto 
mais é da paisagem e na das 
Caldas é do jardim. Em qualquer 
dos casos tem a ver com conforto, 
sossego, tranquilidade e ar puro.

Na verdade o que eu gosto em 
ambas é das casas em si mesmo. 
Completamente diferentes com 
personalidades próprias e envol-
vência únicas. Sou um privilegiado 
porque ambas se completam e me 
completam”.

RAQUEL BLANC
27 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“O que mais gosto na 

minha casa é a cozinha 
porque adoro cozinhar. É também 
um sítio de convívio. É bom ver 
todos à volta da mesa a conviver, 
a família e os amigos”.

JOÃO CERA
39 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“Moro num aparta-

mento e do que gosto 
mais é do facto de ter boas áreas e 
espaçosas, ideias para as minhas 
necessidades, uma boa exposição 
solar e... da lareira. Também gosto 
da localização, porque está perto 
de tudo”.

NÁDIA GUILHERME 
24 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“O espaço da minha 

casa com que mais me 
identifico é a varanda, onde adoro 
almoçar sempre que o tempo as-
sim o permite. O clima ameno da 
zona Oeste proporciona-me bons 
momentos mesmo no Inverno. 
Para mim o sol é um elemento 
importante para o bem-estar, pelo 
que faço questão de o saborear no 
conforto da minha varanda”.

ARMINDA REIS
LOUREIRO
36 ANOS, 

CALDAS DA RAINHA
“Adoro a cozinha por-

que passo lá muito tempo e porque 
adoro cozinhar. Neste momento 
estou a remodela-la para ficar ao 
meu gosto”.

CARLA BARROCA
26 ANOS

CASAL DO MOINHO
(PENICHE)

“O que gosto mais 
na minha casa é da localização 
porque moro em frente à praia. 
Gosto de apreciar a paisagem, não 
só quando estou em casa, mas 
também sempre que saio e vejo 
aquela vista”.

HUGO LIBÓRIO
29 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“Do que mais gosto é 

do meu piano e da vista 
da janela da cozinha, porque me 
transmitem tranquilidade. A meu 
ver um lar é isso mesmo, algo que 
nos faz sentir em paz”.

NUNO OLIVEIRA
35 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“O que mais gosto 

na minha casa é o con-
forto da minha casa. Hoje em dia 
os trabalhos são mais exigentes 
e o descanso e conforto quando 
se chega a casa é cada vez mais 
importante”.

CELINA RODRIGUES
32 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“O que mais gosto na 

minha casa é da locali-
zação porque fica muito próxima 
do centro das Caldas da Rainha, 
podendo ir a pé a quase todo o 
lado, sem ter que me preocupar 
com o estacionamento do carro. 
Além disso é espaçosa e tem duas 
varandas. O piso também foi uma 
boa escolha, gosto da cor cinzenta. 
Também posso considerar que é 
uma casa saudável porque não 
tem elevador e subir 68 degraus 
faz sempre bem às pernas e o 
coração agradece”.

RUI HENRIQUES
29 ANOS

CORTÉM (VIDAIS)
“A comodidade e a 

tranquilidade de viver 
em ambiente rural, e do meu 
quarto e da minha sala, que são os 
meus abrigos, onde posso relaxar 
e recarregar energias”.

RICARDO MARQUES
37 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“Do que gosto mais 

é da decoração. Das 
mesas de apoio ao sofá que são 
malas de viagem antigas, dos pa-
péis de parede, lareira forrada com 
espelho, do terraço, da cozinha em 
‘open space’ e da luz natural”.

ANA CATARINO
36 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“É da sala porque é 

onde tenho bons mo-
mentos, principalmente com os 
meus filhos. Na sala eles criam, 
são uns verdadeiros artistas, mas 
também é na sala que são índios 
com cabanas e tudo. Um verda-
deiro mundo dentro de uma sala”.

ADRIANO AFONSO
 32 ANOS

CALDAS DA RAINHA
“O quarto. É o lugar 

da casa onde passa-
mos a maior parte do tempo, e 
onde me sinto mais confortável. 
O meu é mais parecido com um 
estúdio, onde trabalho e onde 
descanso”.

Entrevistas:
Pedro Antunes
pantunes@gazetacaldas.com

O que mais gosta na sua casa?
Oconforto, a localização e a paisagem 

foram as características mais referidas 
nas 12 entrevistas que a Gazeta 

das Caldas realizou em que perguntou aos 
entrevistados o que mais gostam nas suas 
casas.
As entrevistas foram realizadas através do 
facebook, o que permitiu que grande parte 
das perguntas tenham sido respondidas 
exactamente no conforto do lar.
As redes sociais são um elemento cada mais 
de ligação das pessoas e o nosso jornal tem 
apostado bastante na interacção com os seus 
leitores (www.facebook.com/gazetacaldas). 
No entanto, nenhum dos entrevistados referiu 
nos seus gostos algo que tivesse ligação às 
tecnologias, preferindo apontar aspectos 
mais relacionados com a natureza.

ENTREVISTAS
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Há muito que a casa dei-
xou de ser apenas o abrigo 
que serve de protecção à 
agressividade do mundo 
exterior, por muito que ainda 
hoje possa ser essa a sua 
principal função. A casa é o 
porto de abrigo de cada um, 
é o mais natural espaço de 
intimidade, é pouco ou mui-
to do que cada um é, mas é 
muito do que cada um possa 
querer parecer que é. É o 
que queremos mostrar, mas 
também o que queremos 
esconder…

A casa é tudo isto, e tudo 
isto é, antes de muitas ou-
tras coisas que também é, a 
complexidade da condição 
humana de ser. 

Só depois disto, do fim a 
que se destina ou do que 
dela cada um espera, a casa 
ganha a sua dimensão edi-

ficada incorporando então, 
desejavelmente da forma 
mais harmoniosa possível, 
um conjunto muito vasto 
de recursos – financeiros, 
naturais e sociais.

A arquitectura é a arte 
onde convergem estas 
duas dimensões da casa. 
E o arquitecto quem dispõe 
dos recursos técnicos para a 
sua concepção. Nessa medi-
da o arquitecto é psicólogo, 
é sociólogo, é economista, é 
físico, é químico ou biólogo…
Tem de perceber e avaliar 
exactamente as expecta-
tivas dos utilizadores. Tem 
de gerir essas expectativas, 
de as racionalizar e adaptar, 
sabendo que é bem alto o 
preço da frustração e muito 
ténue a linha que separa o 
sonho do pesadelo. Tem de 
olhar para a história e para 

a geografia. Para o ambien-
te geofísico, mas também 
para o ambiente social e 
económico…

Construir uma casa é 
uma experiência apaixo-
nante, cheia de desafios e 
de grande responsabilida-
de. O primeiro desafio está 
exactamente na escolha 
deste parceiro decisivo que 
é o arquitecto. O projecto 
de arquitectura representa 
uma ínfima parte do custo 
da construção, cujo âmbito 
ultrapassa largamente. Um 
bom projecto paga-se a si 
próprio logo que define a 
medida certa da casa, sem 
desperdício de áreas. As 
áreas desperdiçadas têm o 
mesmo custo de construção, 
e depois de manutenção, 
das outras. Acrescentam por 
isso custos, designadamen-

te energéticos, mas também 
fiscais – os impostos são 
calculados em função da 
área, mesmo das que não 
têm qualquer utilidade.

Vai muito para além da 
construção, como vai mui-
to para além do custo da 
construção. É o projecto 
que quando optimiza as 
condições de conforto e de 
funcionalidade acrescenta 
valor à construção. Sem ele 
o valor da construção será 
sempre inferior ao do custo 
dos factores de produção 
que incorporou. Porque a 
construção, se não optimiza 
as diferentes condições que 
lhe dão sustentabilidade, 
soma custos – e não valor - 
aos seus custos!

A casa sustentável – um 
conceito novo que procura 
dar resposta a exigências 

ecológicas e ambientais 
mas também à nova ordem 
económica vigente – con-
centra hoje aquilo que de há 
muito são as preocupações 
da arquitectura. Trata-se 
também de olhar para a casa 
como um equipamento tec-
nológico vocacionado para 
produzir conforto, seguran-
ça e outras funcionalidades 
a custos baixos, racionali-
zados.

Neste vasto conceito co-
meçam por caber os mate-
riais de construção - logo à 
luz da própria construção, 
mas também da futura de-
molição – pela natureza 
dos seus componentes ou 
pelos seus processos de 
fabrico e de distribuição, na 
dupla perspectiva econó-
mica e ecológica. Cabem os 
princípios da arquitectura 

bioclimática, determinantes 
no equilíbrio térmico passivo 
da habitação e, consequen-
temente, na sua ef iciên-
cia energética. Cabem os 
consumos habitacionais, 
largamente concentrados 
nos consumos de energia e 
água, privilegiando estraté-
gias de poupança – e mes-
mo de produção - de energia 
e de reutilização de águas. 
E em particular a climati-
zação, um dos principais 
pesos no orçamento familiar 
da habitação, que na casa 
sustentável depende mais, 
muito mais, do projecto de 
arquitectura e dos mate-
riais de isolamento térmico 
utilizados que propriamente 
de sistemas artificiais de 
climatização.

* Arquitecto 

A casa é o porto de abrigo 
de cada um Por: Ricardo Sousa Lopes*

>> Imagens de duas moradias projectadas pelo autor do texto para a Praia del Rey
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Com a chegada da prima-
vera, chega também a nova 
coleção nas lojas 4house.

2014 é um ano de mudan-
ça das formas clássicas de 
decorar a casa, e a 4house 
está presente nessas mu-
danças com uma coleção de 
produtos que vão dar nova 
vida á sua casa.

VIVA A COR
Este é um ano em que 

a cor vai invadir as casas, 
talvez não seja assim tão 
brusco, os bejes e tons neu-
tros ainda vão conviver com 
essa invasão de cores por 
algum tempo, mas pouco 
a pouco vamos começar a 
ver apontamentos de cores 
fortes a surgir pela casa.

A cor do ano, Orquídea 
Radiante, talvez apareça 
em alguns elementos, mas 
na decoração de interior, os 
azuis fortes, o azul-marinho, 
e os verde-azulados estão 
em força como elementos 
centrais.

NEM TUDO TEM 
DE CONDIZER

Arrisque, este ano temos 
de saber arriscar, as cores 
harmoniosas não tem de 
ser iguais ou parecidas, e 
as texturas e materiais não 
tem de ser idênticos para 
ligarem entre eles. Não deve 
ter medo de arriscar, brinque 
com várias texturas e cores, 
e prepare-se para resultados 
surpreendentes.

Vamos ficar admirados 
como podemos juntar ele-
mentos tão diferentes e no 
entanto manter a coesão 
no todo.

PENSAR PARA 
ALÉM DO ESTILO

Uma sala não precisa de 
ser fechada em apenas um 
estilo, seja tradicional, rús-
tico, industrial, moderno ou 
minimalista.

As tendências de decoração 
de 2014 estão a chegar

Tornar o espaço mais ec-
lético, onde cada objeto vive 
por sì mesmo, e se mostra 
uma coleção de influências 
que se interligam no todo.

Por isso, mais uma vez, 
vamos arriscar, colocar so-
bre o móvel clássico uma 
decoração moderna, ou criar 
apontamentos rústicos num 
sofá minimalista, cria uma 
sensação de surpresa que 
vai reanimar a sua sala, e 
surpreender as suas visitas.

Os retalhos (patchwork), 
tecidos de várias texturas 
unidos em um só elemento, 
também é uma tendência a 
ter em atenção este ano.

DECORAR 
Procurar que cada ele-

mento decorativo se torne 
escultural. O romantismo 
do bronze, dourado e pra-
teados, criam atmosferas 
mais intimistas quando con-
jugados com tons escuros e 
clássicos.

Decorar não precisa de 
ser apenas com vasos e 
esculturas, podemos juntar 
uma série de molduras de 
fotografias diferentes, e criar 
um fundo de molduras na 
parede. Diversificar e brincar 
com as formas, repetir, criar 
padrões.

Uma tela ou um espelho, 
podem contribuir para essa 
riqueza no espaço, criando 
não só maior dimensão 
como um foco para o nosso 
olhar. Uma parede torna-se 
assim mais que uma parede, 
torna-se uma viagem para a 
nossa imaginação. 

Aposte em pequenas es-
culturas, que nos façam 
olhar duas vezes. E use na 
decoração elementos fortes 
sem medo da sua presença 
se sobressair ao resto.

O SEGREDO ESTÁ 
NOS PORMENORES

São os apontamentos que 

fazem brilhar uma casa, por 
vezes basta um conjunto 
novo de almofadas espalha-
das pela sala, para renovar 
todo o ambiente.

As flores de plástico colo-
rido, criam salpicos de cores 
que dão mais energia á casa, 
mesmo uma casa clássica 
e escura, ganha vida com 
esses detalhes.

Uma moldura, ou melhor, 
várias molduras, podem 
servir não só como porta-
-retratos mas como elemen-
to decorativo.

RETRO & VINTAGE, 
O NOVO ANTIGO

O vintage, as cores alfaze-
ma, com elementos florais e 
campestres, em tons suaves 
são ainda um elemento 
decorativo importante, não 
só nas cozinhas e casas 
de banho, como em outras 
zonas da casa.

As texturas com elemen-
tos geométricos fortes, e 
coloridos, a fazer lembrar 
os anos 60, estendem-se 
aos móveis de madeira com 
elementos que nos fazem 
lembrar essa década. 

CAMALEÃO
U m a  t e n d ê n c i a  q u e 

te m o s  v i s to  c a d a  v e z 
mais, é não solidif icar a 
decoração de uma casa.
Devemos apostar em alguns 
elementos neutros estáticos 
e criar á sua volta uma série 
de detalhes dinâmicos que 
vão mudando segundo as 
épocas do ano, a casa torna-
-se assim um elemento vivo, 
que muda e transforma-se. 
As cortinas podem ser mais 
finas e alegres no verão, e 
grossas e acolhedoras no 
inverno, as almofadas, tape-
tes e toalhas, transformam 
os ambientes de quente para 
frio, as molduras mudam de 
fotos e gravuras, os elemen-
tos decorativos mudam e 
fazem-nos olhar duas vezes.

VELAS E AROMAS
Uma casa não é apenas o 

que se vê, é também o que os 
outros sentidos sentem. As 
texturas, os aromas. Não se 
esqueça de velas perfuma-
das e coloridas, e saquetas 
aromáticas para cada canto 
da sua casa.

A 4house convida o leitor 
a vir conhecer a nossa loja 
no Centro Comercial Vivaci 
em Caldas da Rainha, junto 
aos cinemas, onde podem 
conhecer a nossa nova co-
leção de primavera.

Pub.
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FlorÓbidos, Garden Center 
em Caldas da Rainha

Empresa de referência 
na Região Oeste com forte 
personalização dos servi-
ços e qualidade dos pro-
dutos, apoiado em know 
how de uma equipa jovem, 
motivada e experiente.

A grande aposta para o 
futuro é manter a história 
da FlorÓbidos, satisfazen-
do bem os seus clientes; é 
preservar e fazer crescer 
a MARCA FlorÓbidos e 
aquilo que a caracteriza 
como a qualidade, a expe-
riência, a eficácia, o profis-
sionalismo, a confiança e a 
criatividade. Naturalmente 
atenta às questões am-
bientais, de sustentabili-
dade e de diversificação, 
caso das energias reno-
váveis!

A FlorÓbidos desen-
volve a sua activ idade 
em diversas áreas, con-
cretamente venda directa 
ao público de plantas e 
acessórios para jardim, 
construção e manuten-
ção de jardins, manuten-
ção de piscinas, aluguer 
de plantas para eventos, 
implantação de relvados 
naturais e artificiais, cons-

trução de reservatórios e 
lagos, limpeza de matas e 
logradouros de habitações, 
gestão de propriedades, 
entre outras.

Actualmente localiza-
da nas Caldas da Rainha, 
servida pelas auto estra-
das A8 e A15, continua a 
investir no Garden Center 
no sentido de proporcionar 
a quem nos visita um espa-
ço cada vez mais bonito e 
aprazível, com produtos de 
muita qualidade e com um 
atendimento cada vez mais 
especializado.

Estendendo-se ao longo 
de 2 hectares, o Garden 
Center oferece todo o tipo 
de plantas de interior e 
exter ior  com destaque 
para exemplares de grande 
arborescência como olivei-
ras, palmeiras, fruteiras, 
entre outras.

O Garden Center  en -
quadra-se em ambiente 
natural e relaxante com 
espaços dedicados ape-
nas às crianças, jardins 
que convidam à tertúlia e 
à introspecção, espaços 
para poder ler, caminhar 
e admirar… nunca faltarão 

motivos para uma visita!.. . 
Trabalhamos para que 
após cada visita ,  parta 
com vontade de voltar.

 E, de facto, cada vez 
mais as pessoas privile-
giam o contacto com a 
natureza, respeitando os 
seus valores. É também 
uma boa moda a escolha 
de plantas que para além 
de bonitas proporcionem 
um ev idente benef ício 
para a saúde e bem estar. 

É evidente que a actual 
conjectura económica fa-
vorece o interesse por for-
mas de vida cada vez mais 
sustentáveis, por questões 
f inanceiras e pela des-
coberta de sensações de 
bem estar psicológico e 
físico, proporcionado pela 
concretização de tarefas 
de cultivo em pequenos 
espaços e até varandas.

A FlorÓbidos acompa-
nha e presta serviço den-
tro das novas tendências 
de agricultura urbana. Dis-
põe de plantas, sementes 
e substratos biológicos, 
utensílios e equipamentos 
para fazer estas hortas 
que estão na ordem do dia.

Éa partir da sua casa 
nas Caldas da Rai-
nha que Dulce Reis 

cria ambientes de interior 
para todo o mundo. A de-
signer, de 27 anos, colabora 
com vários gabinetes de ar-
quitectura de vários países e 
orgulha-se do seu percurso 
de free-lancer e também de 
nunca ter aceite um estágio 
não remunerado ou salários 
mensais de 300 euros como 
lhe chegaram a oferecer em 
Portugal. 

A oportunidade de pas-
sar a trabalhar no mercado 
internacional surgiu depois 
de um grande projecto feito 
para lojas e restaurantes 
em Angola. Hoje trabalha 
para gabinetes de arquitec-
tura em Inglaterra, França, 
Suécia, Suíça e Alemanha. 
Quando navega, por vezes 
encontra as suas sugestões 
de ambientes a publicitar 
apartamentos que chegam 
a custar seis milhões de 
euros. 

Dulce Paes Reis é natural 
de Lisboa e tem 27 anos. 
Aos 13 mudou-se para as 
Caldas da Rainha com os 
seus pais, que estavam far-

tos da vida stressante da 
capital. “Foi uma decisão 
tomada de olhos fechados 
com o mapa à frente e ca-
lhou nas Caldas”, contou a 
jovem designer, filha de uma 
educadora de infância e de 
um fotógrafo. 

Saíram da Amadora e 
vieram para o Oeste, tendo 
Dulce passado a frequentar 
a EBI de Sto. Onofre. Depois 
passou para a Secundária 
Raul Proença onde estudou 
Ciências. Depressa perce-
beu que aquele não era o 
seu caminho e mudou para 
Artes.  “Perdi um ano que 
não foi perder, mas sim 
ganhar”, contou a designer 
que causava algum impacto 
na escola pois trajava de ne-
gro e tinha o cabelo pintado 
de cor-de-rosa, o que lhe 
valia o rótulo de “esquisita”, 
algo que nunca se importou 
até porque conta que foi 
sempre uma pessoa muito 
crítica, que gosta de avaliar 
as coisas e que acha que 
“só podemos opinar sobre 
o que quer que seja quando 
conhecemos”.

A seguir ingressou no 
curso de Design Gráfico da 

ESAD pois na altura ainda 
não tinha aberto o curso 
de Design de Ambientes.
Terminou a sua formação 
em 2008 e já então “tive 
propostas de trabalho a 
rondar os 300 euros por 
mês”, conta. Mas como 
sempre se recusou a aceitar 
este tipo de propostas, que 
considera “indignas”, aca-
bou por começar a trilhar o 
seu caminho de free lancer, 

tendo-se dedicado a obter 
formações avançadas de 
3D, linguagem que permite 
a criação de ambientes de 
decoração, em empresas 
dedicadas à arquitectura e 
ao design de ambientes. 

Ainda em 2011 começou a 
frequentar o curso de Gestão 
de Turismo na Escola de Ho-
telaria e Turismo do Oeste 
pois tentou perceber se seria 
possível relacionar esta nova 

aprendizagem com o design 
de interiores das unidades 
hoteleiras. Só que ainda 
se encontrava a frequentar 
este curso quando lhe sur-
giu uma oportunidade de 
trabalho irrecusável. Dulce 
Reis foi convidada por um 
arquitecto do Porto para 
trabalhar num grande pro-
jecto de design de interiores 
que envolvia projectar os 
ambientes de várias lojas e 
restaurantes para a zona da 
nova marginal de Luanda 
(Angola). “Foi uma grande 
oportunidade que me deu 
mais portfolio”, comentou a 
designer, que desde então 
passou a trabalhar para 
o mercado global. Agora 
presta serviços a gabinetes 
de arquitectura e de design 
de interiores para Inglater-
ra, França, Suécia, Suíça 
e Alemanha. E de repente 
deparou-se com o facto de 
não ter apenas concorrência 
em Portugal “mas sim no 
mundo inteiro”, disse.

“Quando entro nos sites 
internacionais e vejo que há 
outros designers a trabalhar 
no 3D, percebo que tenho de 
competir com os melhores 

que são de todo o mundo”, 
prosseguiu.

E quanto é que custa criar 
uma imagem de um am-
biente a 3D? “Em Portugal 
uma imagem em 3D custa 
150 euros enquanto que 
lá fora consegue-se pedir 
700 e 750 euros”, disse 
Dulce Reis, referindo-se 
apenas a uma imagem de 
um ambiente criado para 
uma divisão. 

E afinal, como se proces-
sa este trabalho que é todo 
feito ao computador? ”Os 
arquitectos enviam-me as 
plantas, uma vezes pedem-
-me para criar todo o am-
biente de raiz e outras vezes 
já me mandam os modelos 
dos objectos que querem 
que integre esse ambiente”, 
explicou a designer.

A esta designer não lhe 
tem faltado trabalho. “Ago-
ra até já tenho que recusar 
propostas”, contou à Gaze-
ta das Caldas, explicando 
que quando tem picos de 
pedidos chega a pedir a 
colaboração de colegas a 
quem passa, por exemplo, 
a criação de ambientes ex-
teriores, dado que prefere 

Dulce Reis cria ambientes 3D das 

>>A designer vive nas Caldas desde os 13 anos e gosta de 
arriscar na criação dos ambientes 3D

NATACHA NARCISO
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Caldas para todo o mundo

trabalhar os interiores. 

“PEDEM TUDO MUITO 
CLEAN NO NORTE DA

EUROPA”

Dulce Reis conta que os 
trabalhos de decoração de 
interiores que faz para o 
Centro e Norte da Europa 
são preferencialmente “mui-
to simples, brancos e mini-
malistas”. Por vezes até se 
cansa dos ambientes muito 
clean e standartizados que 
os países do Norte lhe pede 
pois em termos de gosto 
“arriscam pouco”. Ao con-
trário, nos países do Sul há 
mais liberdade criativa, pelo 

gosto pelo risco e por expe-
rimentar e conjugar texturas. 
A sua preferência vai para a 
decoração de habitações e 
também de lojas ou hotéis. 
O que diz que não dá para 
trabalhar são peças orgâ-
nicas ou muito detalhadas. 

Decorar um museu é algo 
que não a atrai, mas um 
hotel já lhe agrada. E no 
grande projecto que desen-
volveu para Angola criou um 
ambiente para uma igreja 
enorme com capacidade 
para 20 mil pessoas. 

Depois de Luanda tam-
bém já esteve a desenvolver 
projectos durante duas se-
manas na Alemanha onde 

aproveitou a oportunidade 
para visitar importantes 
feiras relacionadas com este 
sector. 

Actualmente, Dulce Reis 
tem imagens suas selec-
cionadas para um livro in-
glês dedicado aos melhores 
projectos de todo o mundo. 
E há projectos seus referen-
ciados num dos principais 
websites de 3D. 

Numa das suas pesquisas 
recentes a jovem viu que 
uma das casas de banho 
que fez parte de um dos 
projectos que criou para 
um dos seus clientes – um 
apartamento em Inglaterra 
- está agora à venda por 

cinco milhões de libras (seis 
milhões de euros). 

DIVULGAR OBRAS
DE ARTE NOS SEUS 

AMBIENTES

Para os seus projectos 
pessoais Dulce Reis procura 
estabelecer algumas parce-
rias com empresas portu-
guesas modelando-lhes em 
3D os seus objectos (desde 
obras de arte até electro-
domésticos) e, em troca, 
pede-lhes que publicitem 
os ambientes que ela cria. 
Nesta “troca de serviços” 
todos ganham pois é uma 
forma de dar a conhecer o 

que se faz em Portugal nes-
tes fóruns.

Dulce Reis dif icilmente 
se vê a trabalhar fechada 
num atelier. Foge às rotinas 
pois gosta de gerir o seu 
próprio tempo. No entanto, 
vai  passar a colaborar com 
algumas empresas em Lei-
ria e em Lisboa, mas sem 
nunca deixar de ter tempo 
para os seus projectos pes-
soais. Nestas empresas 
onde vai colaborar (e onde 
a queriam a tempo inteiro) 
perguntaram-lhe porque 
motivo quer trabalhar em 
Portugal se dá já cartas no 
mercado internacional. A de-
signer responde que é pela 

diferença de mentalidades 
que se nota em tudo, até no 
design de interiores. “Nos 
países do Norte é tudo muito 
certinho e limpo”, enquanto 
que no sul  da Europa “é 
tudo mais livre e espontâ-
neo”, disse a designer, que 
quer experimentar outros 
estilos e trabalhar diferen-
tes texturas. “Em Portugal, 
tal como noutros países do 
sul da Europa é diferente e 
há liberdade para se arris-
car mais quando se criam 
os ambientes”, rematou a 
designer. 

Natacha Narciso
nnarciso@gazetacaldas.com

>> Casas do arquitecto Steven Kent, trabalhada por Dulce Reis   
e que foi seleccionada para constar num livro inglês

>> Esta imagem de ambientes que a designer criou foi 
posteriormente seleccionada para um livro de prestígio

>> Uma casa de banho projectada pela designer e que consta 
de um apartamento que custa  5 milhões de libras em Londres
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