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RECRIAR

Peças com história, apontamentos levemente étnicos 
e detalhes inesperados ajudam a dar carisma e alma 
a um espaço marcadamente industrial.

CONTA-ME 
HISTÓRIAS

Jarra vintage IKEA PS 

Jonsberg, por Hella Jongerius 

em 2005, encontram-se em 

leilões e por vezes online. 

Dependendo do estado, 

podem custar 

em média €50

Mesa extensível Norden, 

€229, na Ikea

Cadeira Ingolf, 

€59,99, na Ikea

Almofada Topang 

Tassels, €231, na 

Jonathan Adler

Almofada Topang 

Corded, €278, na 

Jonathan Adler

Candeeiro de 

teto Wooden 

Pearl, esferas 

de madeira 

pintadas, 

a partir de 

€1069, em 

nordal.eu

Candeeiro de teto 

Vintage Light, 

aproximadamente 

€520, na Rostchild 

& Bickers

Escultura 

em 

porcelana 

biscuit My 

Fair Lady, 

€960, na 

Lladró

Escultura de parede 

Gato, porcelana 

montada em placa de 

madeira escura, €570,

na Nymphenburg   

Sofá Harry, da B&B Italia, 

preço por composição, na 

Paris-Sete

Aparador 

Jenkins, 

mogno 

maciço 

escurecido, 

€780, na 

Area

Trólei em ferro 

acabado a latão, 

da Nordal, €739, 

em nordal.eu

Pouf de 

exterior Shell, 

da Paola 

Lenti, €2208, 

na QuartoSala

Tapete 

Havilland, 

a partir de 

€159 com 

140x200 cm, 

na Area



44/MÁXIMA ESPECIAL DECORAÇÃO

ROTEIRO

DECO 2017
As tendências mais excitantes e as melhores moradas para começar a pôr a teoria 

em prática. POR JOÃO GALVÃO

A a Z da
Escultura 
Africain, 
57 cm de 
altura, na 
Area

Cadeirão 
Bogor, 
estrutura 
metálica 
revestida a 
rota pintada, 
na Area

África
A Area fez dela o leitmotiv da 

coleção deste ano. O exótico distante 
foi sempre uma das maiores tendências 

na decoração da estação quente e 
do tempo de férias. Este ano, a Area 

escolheu o espírito africano como base 
da coleção temporária: tanto nos 
materiais como na decoração é 

todo um continente para 
levar para casa.

Fawley, por David Chipperfield, nogueira 
ou carvalho maciços, da e15, na Paris Sete 

Cimento
É um material que começa a ser usado em 
mobiliário e acessórios deco. Foi na decoração 
um ovo de colombo esquecido durante milénios, 
se tivermos em conta que foi a antiga civilização 
romana que o inventou. Muita gente se riu quando 
em 2004 a Magis apresentou uma cadeira com base 
em cimento, impossível de deslocar mas também 
de cair (não se preocupe, era giratória, para 
facilitar sentar à mesa). Hoje em dia o cimento está 
nos estiradores dos mais conceituados designers, 
tanto pela resistência mais que comprovada 
como pelo caráter escultórico que oferece.

Bancos corridos
Nas mesas de jantar substituem as cadeiras num dos 
lados ou em ambos. São um dos incontornáveis saídos 
das feiras de design e decoração de 2017 e parecem 
refletir o espírito comunitário que acompanha toda 
uma tendência generalizada, quase estrutural, em 
que para fazer frente aos grandes problemas que a 
humanidade atravessa temos mais que nunca de ser 
uma grande família, junta e lado a lado.

Moletta, por Baldessari e 
Baldessari, cedro aromático, 
239x45x45 cm, da Riva 1920, 

na QuartoSala

Cadeira Chair 
One, por 
Konstantin Grcic 
em 2004, base 
em cimento, 
giratória, da 
Magis, na Miolo 
Concept Store

Mesa de apoio 
Monkey, por Jaime 
Hayon, cimento, da 
BD Barcelona, na 
QuartoSala

Cache-pot Sac, 
por MArcantonio 
RAimondi 
MAlerba, cimento, 
38x24x24 cm, da 
Seletti, na Domo
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