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Fabio Galeazzo: 
Duas surpresas 
criativas

Esculturas que dançam e 
pinturas que escondem!

Sonhe numa casa 
de Fazenda

Algarves - Mar escultural em Portugal! 
Setubal uma cidade de sonhos.



Design de Fábio Galeazzo







A simbologia existêncial  na pintura de Maria da Glória Tavares Fernandes

Re...nascer 100x100cm

Veja e reveja, a cada olhar uma descoberta



In...perfeição Mulher, ponto final



Maria da Glória 
Artista plástica autodidata - iniciou  na pintura há pouco mais de uma 
década como forma de expressar sentimentos.
Sem especialização inicial definida, demonstrando uma enorme paixão 
pela cor e suas mutações. O começo da sua arte foi se desenvolvendo 
pela pintura figurativa, evoluindo ao longo do tempo para a expressão 
surreal – abstrata, experimentando mais liberdade interior na transmis-
são de sentimentos profundos, mas sempre no intuito de passar a men-
sagem de questionando a sociedade do por quê da vida e seu mistério. 
O MÍSTICO (reflexão, libertação) tem sido o grande objetivo da sua pin-
tura. 
“A vida sem a Arte é como um dia (só) com neblina”.  M. da Gloria

Currículo:

Membro da ARVORE Cooperativa de actividades Artísticas C.R.L.
 Membro da ANAP- Associação Nacional dos Artistas Plásticos.
Membro da Associação “Teia dos sentidos” S.J.M.
Membro fundador, e actual presidente da Associação de Artes “Palcos 
cruzados”
Membro da Associação Cultural Aires de Córdova – Espanha
Menção honrosa III Festival Internacional de Pintura – cidade de La-
boyos Colômbia
Menção honrosa no I Salão CIALEC Córdoba Espanha
Menção honrosa I Bienal Micro formato Sala AIRES – Espanha
Menção honrosa na exposição de Arte postal Portugal Brasil São Paulo 
Brasil 
Menção honrosa na exposição Internacional desenho e pintura Portu-
gal - Brasil 2007 
Menção honrosa GRAU OURO Galeria Posto Turismo Nazaré – Sensi-
tivity - 
Menção honrosa na 12ªBienal Luso-Brasileira de Artes plásticas - Gale-
ria de exposições da casa de Portugal – São Paulo - Brasil 
PRÉMIO DE PRATA– Art Majeur Silver Award 2008/2009/2010/2011 
Virtual Art gallery 
Participação com duas obras na série “Liberdade XXI”-  RTP 1

Spes ultima 130x100cm.



Ad Infinitium I 130x80cm

Leciona desde 2007 aulas de iniciação à pintura, no atelier do Centro de dia S. João 
Baptista.
32 Exposições individuais.
Participou em mais de uma centena de Exposições coletivas em Portugal, Itália, Es-
panha, Brasil, Colômbia, Estados Unidos e França.
Uma das autoras do livro SENTIDOS pintura, poesia, fotografia.
O seu nome consta do livro  Arte – QUESTIONARTE
O seu nome consta do livro Panorama Artístico y Cultural 2009 – Espanha
Artista selecionada para a representação gráfica dos postais de Natal de 2010 - Câ-
mara Municipal Vale de Cambra.
Artista escolhida para a representação gráfica dos postais de Natal de 2008 pela As-
sembleia Municipal de Vale de Cambra. Aveiro
Autora do painel principal marchas S. António 2009 Freguesia de Cepelos



Sons do silêncio 100x100cm

Os seus trabalhos fazem parte de várias instituições e coleções 
particulares, em Portugal e no estrangeiro; Duquesa de Cadaval, 
Museu Nossa Senhora - Fátima, Dr.ª Maria Cavaco Silva, Grã-Du-
quesa Luxemburgo, etc. Destacando-se a aquisição de uma obra 
pelo S. Núncio Apostólico Vaticano.

“...Glória consegue obter luz e sombra empregando com maior ou menor in-
tensidade os brancos. Isto ao observador deixa uma sensação de pureza e 
simplicidade. 
O conjunto de sua obra é intrigante, criativo e leve. Da mesma forma que 
sua técnica, os seus temas trazem à superfície a alma de uma pesquisado-
ra. É como se em cada nova tela quisesse provocar o olhar e o coração do 
expectador. Há sempre uma pergunta ou uma provocação no ar, acima de 
tudo, uma reflexão. 
Nada em seus quadros comporta-se como acaso. Talento atribuído a pou-
cos. Suas imagens parecem ser frutos de reflexões perante a vida e, acima 
de tudo, estão carregadas de sentimentos. Isto instiga aqueles que dela se 
aproximam a querer ver mais, e mais.”

 Rose Marie Caetano

In...consciente 
130X80cm.

Infinito amor 100x60cm



 Contato:
 Casal de Arão 3730 373
 Vale de cambra
 mgloria.pintora@gmail.com



                      Nada de “mesmice” !
 Design e originalidade traduzem o estilo FÁBIO GALEAZZO
                

Projeto: NEW LUXURY
( apartamento- bairro: Itaim-São Paulo-Br )                                                         

Fotos: Rômulo Fialdini



 Projeto de reforma e decoração para um casal de publicitários e 05 filhos. Um 
dos pontos altos foi a preservação e a implantação de uma cave para 350 garra-
fas que além de personalizar o conjunto, integra os ambientes em seu entorno. 
As grandes quantidades de janelas e luz natural do local permitiram o abuso de 
paredes revestidas em madeira de reflorestamento, conferindo maior clima de 
cave ao local, já que os proprietários são amantes de vinho.
Uma das soluções estéticas para ressaltar e estimular esta integração e conferir 
ousadia ao projeto foi explorar o contraste entre os diversos matérias: o nobre e 
o rústico, o polido e o fosco, o claro e o escuro.



Na sala de jantar a parede foi revestida em madeira de reflo-
restamento em tom de mel e sobre ela dois espelhos em for-
mato orgânico. Para a mesa de jantar foi escolhida uma peça 
de linguagem contemporânea e confeccionada de madeira 
certificada que apóia peças de design italiano  de vidro e fo-
lha de ouro. Na linguagem cromática contrastante e com to-
que ousado fica por conta das cadeiras em estilo vintage de 
décadas distintas e tecidos de textura e cores diversas sim-
bolizando a diversidade dos habitantes da casa. O toque final 
fica por conta do lustre de design modernista.



 No living, todo revestido de Ipê tabaco o piso foi restaurado e acasta-
nhado. Um grande tapete une os ambientes. A mesa de centro com tam-
po de limestone.O sofá é de couro branco, tipo ilha. Antigas poltronas 
LC2 Le Corbusier voltam editadas com pele sintética e seda rosa, sobre 
a mesa objetos convivem o design arrojado de Marcel Wanders, peças 
americanas anos 50 “black glass” e jóias antigas africanas.Uma luminá-
ria italiana, com longo braço articulado ajuda na hora da leitura.



Completando o estar, mesa redonda espelhada circundada 
de poltronas  em estilo vintage anos 40, 50 e 60 revestidas 
de seda e veludo em diversas estampas, ao lado da adega 
para 350 garrafas uma pequena adega para espumantes.
Ao fundo móvel bar desenhado pelo escritório com as por-
tas revestidas em pele de pergaminho acondiciona todas as 
taças e assessórios de bar, sobre o mesmo estende- se a 
coleção de objetos contemporâneos contrastado a objetos 
vintage.



Na suite principal, detalhes elegantes como a cabeceira da cama coberta de 
seda  artesanal e os nichos de cedro de reflorestamento nos dois lados da 
cama.



 Marcelo Faisal : o artista do paisagismo              



Em Trancoso Bahia - Brasil



Camuflada pelo manguezal preservado e telhados de 
sapé, esta casa se esconde de quem passa na praia e 
se confunde como se fosse uma só com a natureza. O 
projeto arquitetônico tirou partido da posição privile-
giada, fazendo uso de pontes e passarelas que garan-
tem circulação independente das marés...



“Céu, mar, palmeiras e pé na areia. Jardins de 
casa de praia devem respeito a natureza, à ve-
getação local. Não adianta inventar. O segredo 
é a sintonia entre a paisagem e o paisagismo.”
Marcelo Faisal



O trabalho de Marcelo Faisal foi domar a natureza e usar 
pouquíssimos elementos para valorizar o entorno. A gra-
ma foi usada para limpar a paisagem como um pano de 
fundo. O pandano na bifurcação da passarela é ponto fo-
cal e marca registrada do paisagista.



   
Marcelo Faisal é um renomado profissional que despontou no 
cenário da arquitetura paisagística do Brasil na década de 90.

Participante da Casa Cor, tem projetos premiados pela FIABCI, 
SECOVI, ADVB, revista Architecture House e revista Espaço D 
entre outros.
A característica fundamental de seu trabalho é a simplicidade 
sofisticada com o melhor uso dos recursos naturais resultando 
num paisagismo de bom gosto e de baixo custo.

 Marcelo cursou Agronomia na Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro e  aos 35 anos, faltava algo, ingressou e cursou 
Arquitetura na Faculdade de Belas Artes de São Paulo.

“Sem saber por onde começar, resolvi que iria plantar abóbo-
ra e milho na fazenda em São Miguel Arcanjo, no interior de São 
Paulo.
Mas por que abóbora? Não faço a menor ideia. Plantio feito, pro-
dução controlada, período de colheita e resultado péssimo.
O sol escaldante do alto verão de 1982 queimou 30% da pro-
dução. Sem saber o que fazer com o restante, consultei alguns 
compradores no Ceagesp sobre o preço do quilo da abóbo-
ra. Após a colheita, encaminho a carga montada para o Ceasa 
(como se chamava na época). Resultado: Na hora de receber, 
deram-me metade do valor conversado.
E assim foi a curta história de um ex-produtor rural, recém-for-
mado, começando a entender o quanto a vida tinha para ensi-
nar.”

Um pouco da trajetória de sucesso de Marcelo Faisal

E Marcelo cresceu vertiginosamente, virou um profissional dos 
mais consagrados.



O astro dos camarins

O ano de 1995 marca a entrada, definitiva, do Brasil no roteiro in-
ternacional do show business. E lá estava ele, assinando os cama-
rins da Madonna. A repercussão foi total, os resultados positivos, 
e muitos trabalhos à vista.
O universo de festas e eventos ganhava espaço significativo em 
sua atividade profissional. Novos shows, produções, desfiles e 
muita adrenalina : Morumbi Fashion Week, Stevie Wonder, David 
Copperfield, U2, Bono Vox , Carlton Dance, MTV Awards, Camaro-
te Brahma, São Paulo Fashion Week e, finalizando, o mais impor-
tante e com- pleto trabalho de decoração e paisagismo de todos – 
Rock in Rio.

 contato:
marcelofaisal@gmail.com
www.marcelofaisal.com.br



A exótica escultura  de Suzi Carvalho dança com a natureza e nossas emoções!



O ateliê de Suzi Carvalho já é uma inspiração cercado de verde com um rio que lhe nutre 
a criatividade. Suzi nos surpreende a cada bela obra acabada, parece que suas escultu-
ras dançam a cada toque de suas mãos criativas e de sua sensibilidade artística.



 Suzi cursou Artes Plásticas e Cênicas, com pós graduação em Belas Artes. 
Há anos estuda e pesquisa materiais. Trabalhou com alguns escultores em 
diversos atelliers, até encontrar sua própria técnica.
 “ Encontrei o que minha alma pôde transmitir às mãos, como forma de senti-
do ' , diz Suzi.



Não desenho nem faço rascunhos ou modelos. Da mente direto 
ao arame, armações de aço ou ferro, revestidas e modeladas com 
cerâmica fria que depois do polimento estão prontas, ou vão para 
a fundição em bronze. Na hora melhor do meu dia, quando estou 
criando minhas esculturas, me sinto viva e livre, como se uma 
força maior estivesse me tomando as mãos e pensamentos.
Meu ateliê vira meu mundo, as formas aparecem naturalmente 
como uma magia que me domina e me encanta.

Sempre trabalho ouvindo música, 
conforme o momento da criação,  
vou de Led Zepplin à Chopin.



 Penso ser mais fácil falar sobre arte para 
quem está fora dela.Talvez seja uma espécie 
diferente de amor. Uma energia que flui em 
muitos sentidos, mas que o objeto desse amor 
não nos pertence quando se vai. É maravi-
lhoso imaginar que posso transmitir ao mun-
do sensações, emoções a pessoas que nun-
ca vi, em lugares que nunca estive, em datas 
que nunca estarei. E se este trabalho nos dá 
a energia que precisamos para viver, o que 
mais poderia se desejar? 



Tela pintada recentemente por Suzi
“Auto baixo retrato”



 “A  Arte é minha vida.”  Suzi Carvalho

          suzicarvalhop@gmail.com 



Algarve - Galeria de esculturas da natureza!

fotos: Miguel Arquitecto



Na marina de Lagos são oferecidas excursões 
para a Ponta da Piedade em barco à vela ou em 
pequenos barcos de pesca.

Saindo da Marina de Lagos, vamos embarcar juntos e 
desbravar a maravilha que é PONTA DA PIEDADE. Um 
monumento natural e turístico da cidade de Lagos, no 
Algarve em Portugal.



Com a vasta beleza do Oceano Atlântico e as falésias esculpidas pelo 
tempo e as aguas, a Ponta da Piedade é um cenário deslumbrante de 
rochedos recortados  sobre os azuis e verdes das águas em constante 
mutação.  Fica a dois quilômetros, na Costa D’oiro. Por aqui avista-
mos grutas, baías desconhecidas e praias tranquilas. 



Os pescadores experientes que conduzem os barcos dos turistas, 
contornam as gigantescas  falésias, esculturas da  natureza e vão ale-
gremente contando casos e  nos apresentado  as belas ”esculturas’  
por seus nomes: General De Gaulle, Chaminé, Catedral, Belas-Ar-
tes, Camelo, Museu, Submarino, Cozinha e Gruta dos Amores ...

Próximo da costa existem diversos ilhéus, onde pensam que se 
escondem ninhos de Falcões-Peregrinos, Corvos, Gralhas-De-
Nuca-Cinzenta, Andorinhões Reais e Andorinhões Pálidos, bem 
como uma colónia de Garças Brancas e Carraceiros que são fa-
cilmente avistados.





Quem tem fôlego, pode subir 182 degraus e desfrutar do alto 
do farol, a vista para o promontório que recebeu o nome de 
Ponta da Piedade é que marca o limite entre a terra e o mar. 





 
A HABITAR-BR/PT sugere o Cascade Wellness & Lifestyle Resort 
para hospedar-se:
 Praia do Canavial, Lagos, 8600-282 Portugal 0800-762-1295







SUITE LIVING

SOUTH AMERICA DOUBLE.

DELUXE SUITE EUROPEAN STYLE

ASIAN STYLESOUTH AMERICA DOUBLE



 PRESIDENTE GRAND SUITE AFRICAN STYLE



Você pode escolher entre nove projetos de apartamentos 
com piscina comum integrada na área do jardim de muito 
luxo
Apartamentos do piso térreo têm terraços e acesso direto 
aos jardins. Elevadores levam aos apartamentos do. Os 
apartamentos do primeiro andar têm espaçosos terraços 
médio e superior ou varandas todos têm sombra e estão 
equipados com pérgolas de madeira.
Toda a decoração é insuperável. Calor e conforto com 
ar ar condicionado dedicado e sistema de aquecimento 
também nos banheiros., Cada apartamento possui uma 
baía de estacionamento designado na garagem subterrâ-
nea.

O Cascade Wellness Resort possui apartamentos e villas.

Há também uma escolha de três estilos de Villa localizados em 
1100m2 para 1400 m2. Os projetos das villas oferecem amplo es-
paço, combinam cores de bom gosto e design com a arquitetura 
mourisca portuguêsa e tradicional da região e apresentam nor-
mas de construção ecológica.
Todas as moradias têm uma piscina e com proporções generosas 
virados para sul terraços superiores.

A qualidade de primeira classe de projeto e construção se refle-
te em todos os equipamentos e eletrodomésticos, por fabricantes 
como a Siemens na cozinha e Villeroy & Boch e Sistema de Vota-
ção nas casas de banho. Temos villas para venda.

Cascade Resort
Praia do Canavial
8600-282 - Lagos - Algarve - Portugal
Tel: +351 282 771 500
Fax: +351 282 771 599

info@cascade-resort.com
www.cascade-resort.com



 Fábio Galeazzo traz aqui o vintage no século XXI

Projeto : PIED À TERRE A SÃO PAULO
Apartamento de 90m2
                                                   fotos de Célia Weiss



Projeto : PIED À TERRE A SÃO PAULO

Depois da reforma o apartamento recebeu como revestimento mate-
riais sustentáveis como a madeira de manejo certificado que reveste 
o piso e algumas paredes. As paredes da cozinha foram removidas e 
substituídas por uma balcão em pastilhas de vidro em tom mesclado 
de verde oliva e serve para refeições rápidas e na parede em frente 
um grafite de um jovem artista de rua.



O tom cinza da madeira permitiu a utilização de cores vi-
brantes e uma decoração com muito humor. Mix de mo-
veis de design e moveis vintage,  como o sofá em couro 
oliva e o par de poltronas deco e as variadas almofadas 
em tiedye.







Ao fundo na sala de jantar uma estante suspensa com pequenos lego-nichos que abri-
ga coleção de toyart e outras curiosidades, ao lado da estante objeto optico luminoso 
circular reforça o visual jovem e descontraído. A mesa de jantar de desenho clássico 
tem cadeiras do designer Constantin Gric. 

 Com função de 
aparador uma 
cômoda pintada 
em estampa de 
alfaiataria, sobre 
ela um recorte de 
acrilico com si-
lhueta clássica.



Na suíte do casal, cabeceira 
de tecido artesanal roxo que 
compõe com a colcha com es-
tampa de tartan. Sobre a cama 
um estreito nicho recebe um 
recorte de acrílico espelhado. 
Sobre o nicho luminárias ita-
lianas auxiliam na leitura indi-
vidual. Na parede ao lado es-
cultura em formato de  asa em 
madeira esculpida.
 



 Reconhecido por aliar beleza à sustentabilidade, 
Fábio Galeazzo trabalha com atemporalidade. 
Criativo, mistura materiais e cores com arrojo e 
ousadia, sendo reconhecido como um profissional 
que não se repete, suas obras têm alma própria, 
onde o passado e o contemporâneo convivem e 
conversam em total harmonia. Ele brinca com a 
diacronia absolutamente à vontade, e essa é uma 
das marcas da sua linguagem. Relê o tempo com 
estilo próprio. 
 
Em 2004 fundou a Galeazzo Design, empresa 
multidisciplinar de arquitetura, design de interiores 
e desenvolvimento de produtos, com uma equipe 
jovem e alinhada.Comquistou prêmios nacionais e 
internacionais. Seu trabalho encontra-se publicado 
em mais de 50 países.

 Contato:
 tel: 55 11 3064 5306
 e-mail: info@fabiogaleazzo.com.br
 www.fabiogaleazzo.com.br



         

         O

    Menino

      Pintor

    CLAYTON

     SILVA



Clayton Silva nasceu em Jundiaí, estado de São Paulo em 1973.
Começou a pintar aos11 anos na Casa da Cultura de Jundiaí, com o saudoso professor 
Íssis Martins Roda.
 Pintou até os 18 anos quando deu uma pausa nas telas e dedicou-se às charges. Foi 
chargista do Jornal de Jundiaí,  Jornal da Cidade (Jundiaí), Jornal Fatos  e Jornal O Pên-
dulo. Retornou às artes plásticas somente em 2004.

Tirando a máscara







Participou de várias exposições individuais e coletivas, aqui as mais recentes:

       2012- Vernissage no Espaço Chris Gardini em Jundiaí
  2012- Exposição Coletiva La Muestra Internacional de Pintura (Argentina)  
  2012- Exposição Coletiva do G.A.D.U (Grupo de Arte Democrática Universal) em Jundiaí
  2011- Exposição Coletiva no Central Plaza Shopping em São Paulo, (organizado pela ABACH)
  2011- 51º Exposição Coletiva Promovida pelo Centro Cultural Tao Sigulda em Jarinú
  2011- Exposição Individual na Galeria Colorida em Lisboa (Portugal).
  2010- Exposição Coletiva no Museu histórico de Jundiaí, no Amigo Secreto do jornal Bom Dia.
  2010- Exposição Coletiva Promovida pelo Centro Cultural Israelita de São Paulo.
  



Através da visão do artista, suas pinturas expressam his-
tórias fantásticas de um aparente futurismo lúdico e ino-
cente do mundo imaginário infantil.

“Todos ja foram crianças, mas poucos se lembram disso.”        
Clayton Silva 
 

  contato:
  e-mail: clayart@uol.com.br
  tel: 55 11 97251 7152



Lembrando nossas origens portuguesas, 
essa Casa de Fazenda nos faz sonhar!

Projeto dos Arquitetos 
Alberto Lahós e Marco do Carmo 



Esta casa está localizada na região de Sorocaba (interior 
de São Paulo) e faz parte de um haras onde são criados ca-
valos da raça lusitano.Projeto inspirado nas casas de fa-
zenda onde era cultivado o café na época do Brasil Colônia 
e do Império.
As paredes exteriores e a varanda foram pintados na cor 
rosa, as janelas na cor azuL, referências trazidas pelos 
portugueses.

Um pequeno terraço na fachada principal dá passagem ao hall de entrada, com pé direito duplo.  Na entrada se abre uma-
porta de madeira do séc. XIX. A escada tem balaustres e corrimão de madeira pintados de azul. Nas paredes ao lado da 
porta de entrada foram pintados dois afrescos com florões azul e branco. De um lado está a pequena capela e do outro o 
lavabo, no fundo, a sala principal. 



Este hall faz toda a ligação da casa, dele um corredor largo nos 
leva para os quartos, a sala de jantar, cozinha e a sala de TV, o piso 
destas áreas é em madeira sucupira.



No living, ao lado do sofá revestido em veludo ,um par de biombos em estilo colonial. No centro uma tela de  Alejandro lloret , objetos 
de prata e porcelanas  decoram o mobiliário antigo.



detalhe da cozinhacapela localizada no hall de entrada



A Sala de jantar está integrada à cozinha, que possui fogão a lenha. 
A grande mesa de jantar e o armário de louças são feitos com ma-
deira de demolição, há ainda outra mesa de trabalho em madeira 
com tampo em mármore de carrara. 



hall de distribuição dos quartos



quarto do casal

quarto de hóspedes



varanda externa  com vista para o piquete dos cavalos e para a piscina.



 Trabalhando juntos desde 1985, com uma carreira bem sucedida e vários projetos premiados, Alberto e Marcos conquistaram um lugar no mercado, fize-
ram várias mostras de decoração, projetos de arquitetura e decoração de interiores, ganharam espaço nas principais revistas de decoração do Brasil, África 
do Sul, Itália e Portugal.
Desenvolvem projetos de arquitetura, finalizando-os com a execução da decoração. Criam ambientes clássicos e contemporâneos, com grande senso de 
refinamento, proporção e equilíbrio. Na decoração, misturam  harmonicamente o clássico e o contemporâneo com obras de arte e criam espaços inovadores 
e aconchegantes.
A experiência e o conhecimento, somados a cuidadosa pesquisa lhes proporcionam grande habilidade e liberdade para interpretarem, em cada projeto, os 
sonhos de seus clientes. Não se prendem a fórmulas ou modismos, cada resultado é único. 

                ALBERTO LAHÓS E MARCO DO CARMO ARQUITETURA E INTERIORES
                Contato:  e-mail: albertoemarco@albertoemarco.com.br
                Rua Pará 76, cj 61 Higienópolis -São Paulo - Brasil- Tel: (11) 3231 0132                                                                        fotos: RÔMULO FIALDINI



 Setúbal, um sonho de lugar
               A viagem - Por Marilda Birolli



Chegamos a Portugal em uma linda, clara e ensolarada tar-
de de sol. O céu, de um azul intenso, apresentava-se sem 
nuvens. Fomos muito bem atendidos pelo gentil funcionário 
da companhia de locação de veículos e após receber o nos-
so carro Alfa Romeo, modelo Giulietta, partimos para a nos-
sa aventura lusitana...

Cruzamos a majestosa ponte Vasco da Gama, já nos lem-
brando dos feitos deste grande navegador, e seguimos para  
Setubal que esta situada ao norte do estuário do Rio Sado, 
caminho para o Alentejo e Algarve.



Nesta aventura decidimos nos hospedar na rede Pousadas de Portugal que ao  reformar di-
versas propriedades históricas, transformaram-nas em agradáveis locais de alojamento....
Surpresa! A Pousada São Filipe está situada no Castelo de São Filipe construído em 1590, 
sobre um penhasco belíssimo, que se debruça sobre a Baía de Setubal. O mar azul se mes-
cla com as águas do Sado descortinando uma paisagem magnífica. 



Escadas de pedra, plataformas e  guaritas de vigilância, 
capela forrada de centenários azulejos portugueses nos 
transportam a tempos remotos que contam suas histórias...



Dormimos ao som do mar e do vento, embalados pelo clima 
ameno do mês de junho e ao acordar nos deliciamos com as 
iguarias, gentileza e cortesia do pequeno almoço....



Descanse como um rei

Por Cecilia Chaplin



Ao cruzar a cancela que separa a realidade do sonho, imediatamente 
nos sentimos transportados para uma dimensao onde o stress nao 
existe e a serenidade impera. 
Seria nossa imaginacao? ...O verde nos pareceu mais verde, o azul 
do céu mais azul e o dourado do sol iluminava os menores cantinhos 
e embelezava as esquinas antes esquecidas, dominadas pelas som-
bras.



Com 550.000 metros quadrados de area preservada, cercada de monta-
nhas, riachos e trilhas, a Pousada Caminho Real propicia perfeita integra-
cao com a natureza além de oferecer imcomparável estrutura de lazer. 
Piscina aquecida, sauna úmida e a vapor, hidromassagem, academia, sinu-
ca, quadra poliesportiva, quadras oficiais de tenis, centro de recreação in-
fantil com exclusivo restaurante, parque e mini fazendinha.

Pousada Caminho Real- Petrópolis- Rio de Janeiro







Há também um monumental, charmosissimo salao de festas, centro 
de convencoes, wifi, tudo isso aliado a cuidadosa e irretocável cozi-
nha brindado aos melhores vinhos de sua impecável e variada adega.



Ao fazermos o caminho inverso, passando pela cancela 
que nos trouxe de volta a realidade, sabíamos que esta 
nao seria a ultima visita. Este lugar deslumbrante merece 
múltiplas incursões. Mal podemos esperar pela proxima! 

Pousada Caminho Real : 
Estrada do contorno 55. 555 - Fazenda Inglesa- Petrópolis-RJ
 tel (24) 22493691



DESIGN  
HOUSE 



A DESIGN HOUSE é uma nova 
plataforma de apresentação do 
design brasileiro. O objetivo principal 
é criar um lifestyle onde tenha-se um 
maior envolvimento com o design no 
dia-a-dia das pessoas. Unindo 
estética, símbolos, referências atuais 
e antigas. Tudo em uma disposição 
orgânica e um formato descontraído 
e inovador.!

Acreditamos que espaços únicos 
com múltiplas funcionalidades geram 
experiências individuais e ajudam a 
um maior entendimento do que se 
consome.!

Design house 



Movimento 
O  boom  na  constru o  civil,  as 
facilidades  de  financiamento  para 
eletrodom sticos, m veis e lumin rias, 
s o  alguns  dos  fatores  que  tem 
contribu do  para  o  aquecimento  no 
setor de Design no Brasil. Pontos que 
tamb m t m favorecido  a  fixa o  da 
identidade  brasileira  nos  trabalhos 
profissionais. E dado o devido valor ao 
trabalho  do  designer,  buscando  uma 
identidade pr pria em cores, formas e 
materiais.!
!

Designers e Artistas 
brasileiros!
Exposi o ambientada 
em conjunto no mesmo 
espa o !
 

!

Exposição!



Casa na zona sul de 
S o Paulo!

ESpaço!



FORMATO !
Exposi o tempor ria de pe as de 
Designers Brasileiros!
Dura o: 4 dias de exposi o!
Data: 24 de agosto a 26 de agosto!
Lan amentos de novidades durante 
o fim de semana!
Se es de cinema relacionados a 
arte e ao design!
Espa o Gourmet Checho Gonzales!
Livraria de design e arte!
Espa o sustent vel!
Garimpo Room!
 

 

!
!

Tema: RE-DO!
A  DESIGN HOUSE tem  compromisso  com 
os pilares da sustentabilidade: !

Recriar//repensar//reusar!

Pensando nisso, criamos o tema RE-DO , 
reutilize-criando.  Cada  designer  al m  de 
expor  seus  produtos  dever  ter  um 
compromisso  em  produzir  uma  pequena 
ou m dia produ o com suas sobras de 
trabalho a um pre o de venda de at  R$ 
100 reais.!

A  id ia   que  todo  mundo  encontre  na 

DESIGN HOUSE  alguma  pe a  bacana, 
recicl vel, criativa e acess vel.!

 

!
!



Espaço sustentabilidade vai abrigar 
as peças desenvolv idas pelo 
designers que utilizam suas sobras 
de matéria-prima e que enxergam 
que o trabalho do designer vai além 
d e u m b e l o p r o d u t o c o m 
funcionabilidade. !
Conectatando e consciêntizando as 
p e s s o a s d a i m p o r t â n c i a d o 
desenvo l v imen to e consumo 
consciênte.!
O f e r e c e n d o a l é m d e t u d o , 
acessibilidade e poder de consumo 
de uma peça de design.!
!
!

Espaço  
Sustentabilidade!



A DESIGN HOUSE é uma plataforma 
múltipla que se preocupa em criar 
cultura de design. E livros fazem 
parte deste livestyle, seja para 
quem desenvolve produtos, seja 
para quem os consome.!
Teremos um espaço destinado a 
venda de livros nas áreas:!
Design, Arquitetura, Moda, Arte, 
Culinária, Paisagismo.!

!
!

Espaço livraria !

Produtos que já foram e 
fazem parte da história do 
des ign. Mui tas vezes 
c o n s i d e r a d o s c o m o 
reliquias, antiguidades ou 
ainda muitas vezes sem 
valor, essas peças foram e 
são de extremo valor para 
a construção do processo 
do design.

 garimpo room!
Garimpo de peças 

antigas!



 

Espaço Gourmet Checho Gonzales!

 DESIGN FOOD!



CAMILLA D’ANUNZIATA 
Camilla  D’Anunziata   formada  em 
jornalismo  e  moda.  Designer,  Artista 
por natureza e Diretora de Cria o da 
DialD, ag ncia multidiciplinar de id ias 
com projetos ligados a arte,  design e 
sustentabilidade!!


!
!

 Idealização e execução!
Projeto Rabbit : Exposição 
off-gallery realizada em um 
casarão nos Jardins em São 
Paulo em dezembro de 
2011, que reuniu 20 novos 
artistas sem galeria em 
novo formato de exposição. 
O sucesso do projeto levou 
o Projeto Rabbit, a convite, 
para a maior feira de arte da 
Asia, em parceria com uma 
renomada galeria. A feira 
que acontece este mês em 
Hong Kong, levou 7 dos 20 
artistas do Projeto Rabbit. 

 
!

Christine Barros  
Al-Assal 
Christine Barros Al-Assal é 
formada em publ ic idade e 
Diretora Executiva da agência 
DialD
!

Assessoria de imprensa  !
Divulga o !

Hot site!
Marketing!

Clipping!

Coquetel de lan amento s  para convidados!
Produ o: Montagem e desmontagem!

Equipe de vendas!

Programa o de eventos durante o fim de  
semana!

!
!
!

 Escopo do projeto!

R$!.000,00!
inscrição!

!

 COTAS DE PATROCÍNIO!

COTAS de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
patrocínio e R$ 10.000,00 (Dez mil reais) apoio!

“Design  
desejo 

disfar ado 
de 

fun o” 
Terence 

Hiley!

Camilla DʼAnunziata!
danunziata@diald.com.br!

!
Christine Barros Al-Assal!
christine.pba@gmail.com!

!
!
!
!

www.diald.com.br!



No Porto, em Portugal é obrigatório conhecer o Café Majestic



Fundado pelo arquiteto João Queiroz em 1921 o Majestic ainda  
guarda a aura da Belle Èpoque e dos grandes escritores e artis-
tas que por lá passaram.







Sofá de couro da época da inauguração



Rua Santa Catarina, 112-4000-442 Porto-Portugal
Telf. 22 200 3887 / Fax 22 208 7672
E-mail: cafemajestic@mail.telepac.pt



Salvador - Bahia- Br

Coimbra-Pt

(foto de Gustavo Nacht)

HABITAR
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