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CHILDREN’S SPACES THAT ANY ADULT LOVES

ESPAÇOS DE CRIANÇA QUE 
APAIXONAM QUALQUER ADULTO

preço / price 2€
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AZUL PARA MENINA? SIM!
blue for a girl? yes! by ângela pinheiro
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Quem disse que o azul não era para meninas? 
Aqui está um belo exemplo! Este quarto é de 
uma bailarina e a cor azul é a sua favorita. Foi 
a partir deste tom que se desenvolveu o pro-
jeto conjugando o azul com a graciosidade do 
tema. O papel de parede escolhido tem um 
registo clássico e sofisticado que conjugado 
com o mobiliário em branco origina um am-
biente harmonioso. 

Who said that blue was not for girls? Here’s 
a good example of it! This is the bedroom of a 
ballerina and blue is her favourite colour. The 
project was developed from this tone, combin-
ing blue with the graciousness of the theme. The 
chosen wallpaper possesses a classical and so-
phisticated register that, together with the white 
furniture, delivers a harmonious environment.
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Antes era um escritório onde predominavam 
o preto e vermelho, numa divisão muito pe-
quena, com pouca luminosidade. Agora é um 
quarto repleto de luz e cor, o mobiliário bran-
co e as paredes em tons claros permitiram a 
criação de um novo ambiente. O padrão em 
chevron no tom coral foi a base. A partir daí 
combinaram-se os tons de modo a obter har-
monia entre texturas, cores e o papel de pa-
rede. Aqui os pormenores ganham especial 
destaque, como a mesa de cabeceira que se 
transforma em toucador.

It was previously an office in which black 
and red were the prevailing colours, in a very 
tiny and dim room. Now it’s a bedroom full of 
light and colour, the white furniture and the 
light-coloured walls enabled the design of a 
new ambiance. The base of the project consist-
ed in the chevron pattern in a coral shade. From 
then on the tonalities were combined so as to 
attain harmony between textures, colours and 
the wallpaper. Here the details are a standout, 
like the bedside table which gets transformed 
into a dressing table.

O QUARTO DA RAFAELA
rafaela’s bedroom, by ângela pinheiro
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ARTIGO PATROCINADO
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Ser criança é… Ser feliz 

O que a faz sentir-se criança?  
Jogar com os objetos de uma casa, como se 
brincasse às casinhas. 

Quais as memórias de infância?
Andar de bicicleta à beira rio e fazer casas 
com legos para as bonecas.

Recorda-se da sua brincadeira favorita?
Brincar com legos.

Em criança sonhava ser o que é hoje?
Nunca pensei fazer algo ligado a este ramo, 
até porque o primeiro curso que tirei foi licen-
ciatura em Economia. Mas sempre gostei de 
espaços com personalidade e como a minha 
família já estava ligada ao fabrico de mobiliá-
rio, decidi mudar de área.

Onde se inspirou para fazer estes projetos?
No quarto azul da bailarina inspirei-me no bal-
let. No outro projeto, inspirei-me no tecido 
chevron em tom coral. 

Ângela Pinheiro
Being a child is... being happy.

What makes you feel like a child? 
Playing with the objects of a house, as if I’m 
playing house.

What are your childhood memories?
Riding a bike along the riverside, and building 
Lego houses for the dolls.

Do you remember your favorite game? 
Playing with Lego bricks.

Did you dream, as a child, of becoming what 
you are today? 
I never thought of doing something within this 
field, even more because my first degree was 
in Economy. But I have always enjoyed spaces 
with personality and as my family was already 
connected to the furniture manufacturing indus-
try, I decided to change my professional path.

Where did you get inspiration to design 
these projects? 
For the blue ballerina bedroom I got inspired by 
ballet. In the other project, I got inspired by the 
chevron fabric in a coral tone.
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PADRÃO  | Chevron coral

PATTERN |  Coral chevron

MESA DE CABECEIRA | Transforma-se em toucador

BEDSIDE | Gets transformed into a dressing table


