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REQUINTE
HALLS E CORREDORES: como decorar
DE

inspirações

Natal branco
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no feminino
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Em discurso directo, nove equipas de decoradoras
da exposição White Christmas, um exercício de
estilo que coincidiu com o lançamento do Cais 24,
o edifício com a assinatura do arquitecto Manuel
Aires Mateus. Fotografia João Andrés
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1. Isabel Salema Garção

Jardim-de-inverno... Imaginei-me num jardim-de-inverno
a sonhar com a noite de Natal. Muito frio, muita neve,
mas a paz que se respirava aquecia-me. A luz envolvente
(...) nada tinha de mundano. Era uma luz ímpar, um sinal
indubitável de que Jesus estava quase a chegar!

2. Sá, Aranha & Vasconcelos

Renascer... Por vezes, esquecemo-nos que é possível
renascer para a essência. Refugiados no silêncio, no
branco, encontramos a renovação. Renascer é o projecto
do nosso percurso! Renascer é a descoberta do nosso
caminho! Renascer é a ideia a que damos vida!

3. Lígia Casanova

Ao som de Ella Fitzgerald... Um ambiente de sala
intimista. Lemos um livro, abraçados, junto à lareira,
enrolados numa manta. Olhamos a neve lá fora (...), a
voz de Ella Fitzgerald em pano de fundo. Simplicidade
e conforto interior, tudo o resto é espírito de Natal.

Francisco Almeida Dias

4. Tereza Prego
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Natal bem-humorado... Uma pequena história de Natal
bem-humorada, sobre uma das tradições menos espirituais mas, no entanto, muito simbólica, da noite de Natal,
deixando total liberdade à imaginação de cada um...

5. Maria Barros

Quente como um pijama novo... Um Natal que embala,
que aquece como um pijama novo. Um Pai Natal amigo
que leva o Natal quente a quem tem frio.

6. Gracinha Viterbo

Star Pieces... Não queremos que passe o Natal em
branco, no entanto foi esta a cor que nos inspirou para
trazer os ‘essenciais’, sempre originais, que gostamos
de descobrir para os nossos clientes. Uma viagem ao
mundo das ideias e das star pieces para 2010!

7. Ana Cordeiro

How the Grinch Stole Christmas... E com os pés gelados, assentes na neve, olhou para a montra, incrédula, e
pensou: “Afinal, o Natal chegou! Chegou com embrulhos,
laços, amor, fé e abraços.” E pensou, repensou, por fim
murmurou: “E se o Natal vier de uma loja assim? E se o
Natal significar algo mais para mim?”

8. Cláudia e Catarina Soares Pereira

Um dia na montanha... A nossa instalação de Natal partiu
de uma fotografia da Casa do Passadiço (Braga), tirada
num raro dia em que nevou. A partir daí deixámo-nos
levar para um ambiente de Natal na montanha, numa
estância de esqui.

9. Paula Laranjo e Vera Moreira

Um mar de sonhos... No Natal, todos os sonhos são
permitidos, a nossa imaginação veste-se a rigor, salta
do papel para o palco. E eis-nos numa cozinha (...). É na
cozinha que o Natal é planeado. É bom receber a família
e os amigos! A nossa é plena de histórias...
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