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Detalhes rústicos e 
naturais
Rustic and Natural Details

Está dado o mote para esta rubrica. Ângela 
Pinheiro e Nieta Rocha trazem até si dois 
projetos dedicados a este tema. Interiores 
sofisticados e intimistas. Verdadeiras 
inspirações para o dia-a-dia.

The motto is given. Ângela Pinheiro and 
Nieta Rocha bring to you two projects 
dedicated to this theme. Sophisticated 
and intimate interiors. Real inspirations for 
everyday life
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Pormenores que fazem a 
diferença
Details make the difference
Fotos: cedidas pela empresa / Photos: assigned by the company

O projeto apresentado é de um alojamento local que se situa na 
cidade do Porto, pensado para turistas que valorizam a decoração 
de interiores.

The project presented is a local accommodation located in the city 
of Porto, designed for tourists who value interior decoration.
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O atelier Ângela Pinheiro alia pormenores 
modernos a detalhes mais rústicos, com objetos 
típicos do Porto.  
 No pequeno quarto optaram por colocar uma 
cabeceira em toda a extensão da parede para 
conferir alguma amplitude e modernidade.
 Os detalhes mais rústicos enaltecem a decoração, 
presentes na cabeceira de cama com fivelas de 
couro que ligam ao baú antigo.

Ângela Pinheiro Atelier sought to combine modern 
details with more rustic details, with typical objects 
from Porto.
In the small room, they chose to place a headboard 
along the entire wall to give some amplitude and 
modernity.
The more rustic details accent the decor, present 
on the headboard with leather buckles that 
connect to the antique chest.
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A decoração completa-se com mesas de cabeceira 
em cortiça, metades de pipas na parede, 
referência ao vinho do Porto, e com uma carpete 
de padrão de azulejo, uma arte típica da cidade.
 A pedra no interior da sala combinada com o chão 
de madeira acentua o desenho natural da casa e dá 
ao espaço um ar acolhedor e descontraído. 
 A escolha de materiais nobres como a nogueira, 
conjugados com artigos típicos portugueses e a 
contemporaneidade do candeeiro, completam o 
estilo eclético do alojamento. 

The décor is complete with cork bedside tables, 
barrel halves on the wall, reference to Port wine, 
and a tiled pattern carpet, a typical city art.
The stone inside the room combined with the 
wooden floor accentuates the natural design of the 
house and gives the space a warm and relaxed air.
The choice of noble materials such as walnut, 
combined with typical Portuguese articles and the 
contemporary of the lamp, complete the eclectic 
style of the accommodation.
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