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ESTAÇAO
DivirTo-se em cosa com

verde, amarelo e azul

TINTAS
que SÕO *rgndéncio
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ESTILO & COR

Ccndeeiro Fly ny, de Ludovico
e Roberto Pdombc paro o
Fosconn¡ ' em ' na Queue Sola
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Swarovski.
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m
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RevitoIize-se com
detcznhes que lhe dão
energia e ojudcm
o alegrar os seus dios.

Suporte povo
vela, em Vldlo
tumado. E17,
na BoConcepL

COORDENAÇÃO: ESMEDALDA COSTA

raros: cEmDAs PELAS MARCAS

Conjunto de gcvfo. foca e colher,
para ptquemque. em aço
e cortiça, E950, no Hermés.
AImOÍGdOS

em seda
natural e

cngodõo.
6720/codo.
à venda nc
Hermés,

Pomona Spouvnik. com pés.
mede 90xó8X99Cm, 61.410,
à venda nc Roche Bobois.
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meu :ou cArzAs DECORAÇÃO
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ESPAÇOS PÚBLICOS
LOJA/ATELIÊ

Puro Cal

Calçada do Fenagial. B.
1200-181 Lisboa,
wwwpurucaLpi
Aberto de 1erçc-feiru
a sáb.. das 12h às 20h.

Pura (Jal está inskalada
nn Storyiailars Store.
~:l.v axitigo palácio do
só . XVII, que resistiu ao terramoto
de l
, crsiá hoje mteiranionte
dedicado ao design rio séc. XXI.
iatura
A moda com a:
SLoryrailors cncontrarsn* no piso
iérren, no segundo, «'- 21 (lccoraçãzy
que ISSN¡ cm destaque mm
a Pura Cal. TraIa-se de uma jovvm
o dinâmica empresa que. além
do restauro, aposta na s<zlxtção
de mobiliário viningzx outro outros
('05 do séc. XX, (s no dosvnhü
Ci
. EC
proprio di» peças bem
'

'

LOJA/

SHOWROOM

Qua rio Sc Ia

Praceta José Epifônio
de Abreu. 4. 2770-094 Paço
d'Arcos. fel.: 214411110
De seg. a sex., das 10h às
18h30. e sáb. das 11h às 17h.
opois (Ie anos
a funcionar
sob marcação,
a Quarto Sala decidiu abru'
as porms do Showroom

aos seus clientes. O espaço
quejá conta com 16 anos
dx' ex Lóncia, ganha assim
Jiova dinâmica na sua filosofia
de atendimmito, que inclui
um serviço do projetos
e accnsclhameniu feito por
profissionais com mais du 10
;mos de experiência. Nesta loja
encontra vários ambientes,
¡Iiuinas marcas o uma saia
multimédia que recorre aos
¡iimmos avanços da tecnologia
na área da domótica. EC
um¡

zm uma osconAçAo

Moradas na pág. 9a

