
 
 
 
 

 

 

Olá! Sou a Ângela Pinheiro e quero agradecer-lhe por decidir consultar os 

nossos serviços, inscrevendo o seu e-mail.  

 

Quando nos consulta no Atelier ou online estamos a trocar informação 

importante e pessoal, por isso tenho este formulário para preservar a privacidade 

de ambas as partes. O seu e-mail servirá apenas para responder ao seu pedido.  

 

Recordo que temos três serviços: 

 

1. Projecto de Decoração de Interiores 

2. Consultoria de Interiores 

3. Cortinas e Têxteis por Medida 

 

 

1. Projecto de Decoração de Interiores 

 

Se procura obter uma decoração para  uma ou várias divisões da casa, ou 

uma decoração completa podendo  visualizar, em 3D podemos agendar 

uma reunião no meu Atelier.  

Os nossos projectos têm o custo de 270 euros para áreas abaixo de 25m2, 

sendo,  dedutíveis para valores superiores a  4500 euros de mercadoria adquirida 

nosso Atelier.  

 

> Se é isto que procura, e para obter mais informações acerca dos 

projectos ligue-me para marcar uma visita ao meu atelier. 
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2. Consultoria de Interiores 

 

Quer renovar  o quarto ou sala, mas não sabe o que fazer? 

 

Pode agendar uma hora comigo, para a aconselhar e encontrarmos uma 

solução que vá de encontro ao que imaginou.  

O encontro poderá ser em sua casa ou no meu atelier. Este serviço tem 

uma taxa de activação de 55€ (e inclui uma hora de consultoria) .  

As restantes horas serão cobradas a 35€/hora.  
 

Acresce custos de deslocação. Taxado 0,45€/km, ida e volta, com partida na sede da Ângela Pinheiro 

Home Design Lda., tendo como destino a morada indicada pelo cliente. 

 

> Se é isto que procura, ligue-me a marcar visita no meu atelier ou em sua 

casa. 

 

 

3. Cortinas e Têxteis por Medida 

 

Temos confecção própria de cortinas, colchas e almofadas.  

Fazemos tudo à medida da sua casa. Recomendamos sempre que nos 

visitem, para conhecer a nossa variedade de tecidos para cortinas, colchas 

e almofadas. Só assim poderá encontrar o que procura e tomar uma 

decisão acertada. 

 

Traga as medidas ao nosso Atelier (a largura e altura das janelas e das 

paredes). Para saber como medir e/ou para calcular um orçamento para as 

suas cortinas, pode fazê-lo directamente no nosso site 

https://angelapinheiro.pt/cortinas-por-medida/ 

 

> Se é isto que procura, mas ainda tem dúvidas, visite o meu atelier para 

ver o que temos e falarmos sobre o que pretende.   

 
M112019V01 

https://www.angelapinheiro.pt/contactos/
https://angelapinheiro.pt/cortinas-por-medida/


 
 
 
 

Obrigado pelo tempo que dispôs a ler os meus serviços. 

 

Atentamente, 

Ângela Pinheiro 

 

 

-- 

Ângela Pinheiro Home Design — Alpendorada 

Segunda a Sexta-Feira 

10h às 12h30 | 14h30 às 19h 

 

Ângela Pinheiro Home Design — Penafiel 

Terça a Sábado 

9h30 às 12h30 | 14h30 às 19h 

Domingo 

15h às 19h 

 

 

916 890 976  

homedesign@angelapinheiro.pt 

Em todo os preços acresce IVA à taxa em vigor.  
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