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do à restauração e ao entretenimento, 
num imóvel histórico do século XVIII. 
No renovado Palácio Chiado, as cen-
tenárias salas acolhem agora sete al-
ternativas de alta restauração e outras 
de entretenimento para o dia-a-dia da 
capital lisboeta, e de quem a visita. 

9 Cabeceiras inovadoras
São cabeceiras de cama inspiradas 
no estilo antigo. São estofadas, ma- 
leáveis e confortáveis. De tamanho XL, 
as cabeceiras são forradas a tecidos 
laváveis.  Uma novidade que nos chega 
graças ao trabalho criativo da designer 
Alessandra Baldereschi. 

10 SPA Broadway
A Roca, especialista na produção e co-
mercialização de soluções para o espa-
ço de banho, apresenta Broadway, uma 
gama de SPA com dois acabamentos à 
escolha e elegantes painéis de madeira. 
Agora a escolha é sua!

11 Serviço de Rui Reininho
Chá, Café e Etc, a obra que inclui a poesia 
e a música de Rui Reininho e Armando Tei-
xeira, serviu de inspiração para um novo 
orgulho para a Vista Alegre. Coube a Marta 
Madureira a ilustração de duas chávenas 
diferentes e uma original cafeteira cujo de-
sign permite que seja utilizada para chá, 
café ou leite. Esta é a sétima edição da 
coleção 1+1=1 (um autor+um artista=uma 
peça), criada com o objetivo de divulgar e 
premiar a excelência na produção artísti-
ca, através do diálogo entre dois criadores 
reconhecidos.

12 Guarda-joias
Com mais de 50 anos de experiência, o 
atelier Móveis d'Arte Canhoto é uma em-
presa familiar, um cunho ligado a uma arte 
ebanista em extinção: a arte de embutir a 
madeira. Pequeno no formato, grande em 
beleza e valor, este minicontador indo-portu-
guês, que serve para guardar joias e outras 
relíquias, é decorado com motivos florais.

13 Desenho português
A Insideherland é uma empresa de de-
sign português que não para de sur-
preender. E cada vez mais conquista 
o mercado internacional. Aqui desta-
camos dois sofás pequenos de leitura 
com muito estilo. 

14 Higiene e design
O novo sistema de urinóis Geberit 
apresenta um design elegante, com um 
funcionamento eficiente para qualquer 
instalação sanitária. A Geberit destaca 
os modelos assinados por Christoph 
Behling, disponíveis em três versões: 
com sistema de descarga integrado 
no urinol cerâmico, com sistema de 
descarga embutido e a terceira para 
funcionamento sem água.

15 Inovação na cozinha
A Hotpoint, com produtos que se distin-
guem pela sua inteligência, eficiência e 
estilo, apresenta a HD Line: a nova gama 
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