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Quatro mesas 
para uma festa
A arquitecta de interiores Cristina Jorge de Carvalho apresenta quatro propostas 
para a mesa de Natal: a que remete para a quadra, a minimalista, a mesa mais 
tradicional e, por fim, a que prova que podemos ser alternativos e elegantes.

Produção Mariana Guedes de Sousa Fotografia Pedro Janeiro

P
edimos à Cristina Jorge de 
Carvalho para nos criar quatro 
ambientes de Natal à mesa, 
utilizando e misturando peças 
suas com peças acessíveis. O 
desafio era criar ambientes 

luxuosos e sofisticados sem gastar forçosamente 
muito dinheiro. Misturar coisas velhas com 
coisas novas. Usar os pratos da avó e os copos 
novos, comprados este ano. Pedimos também 
a esta arquitecta para sair um pouco da sua 

zona de conforto e criar ambientes que não 
fossem forçosamente o seu registo estético, que 
é conhecido por ser sóbrio e algo minimalista. 
Assim, temos sugestões mais românticas e 
que evocam outras épocas, um registo étnico, 
elegante e original, uma mesa natalícia mas 
moderna e por fim uma sugestão minimalista 
e aquela com que mais se identifica. Use estas 
ideias como ponto de partida para criar uma 
mesa de Natal diferente, original, barata e 
sofisticada.  a
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Natalícia
Toalha em algodão lavrado, 
Colefax and Flower, na 
Pedroso e Osório.
Guardanapos em algodão, 
Área.
Argola de guardanapo, Área.
Faqueiro, colher de 
sobremesa, €1,90, garfo, faca 
e colher de sopa, €2,90, cada, 
Zara Home.
Taça em vidro, €5,90, Zara 
Home.
Prato de sopa, Christofle.
Parto raso, €5,90, Zara Home.
Copos de vinho, Christofle.
Copos de água, €3,90, Zara 
Home. 
Prato em prata, Isabel Lopes 
da Silva.
Castiçais, Christofle.

Minimalista
 Toalha em linho, Osborne & 
Little.
Guardanapos em algodão, 
€4,30, Área. 
Argola de guardanapo, €3,30, 
Área. 
Prato de sopa, €5,90, Zara 
Home.
Prato de entrada, Christofle.
Parto raso, €5,90, Zara Home.
Copos de vinho, Christofle.
Copos de água, €3,90, Zara 
Home.
Flute de champanhe, €9,90, 
Zara Home. 
Castiçal, Isabel Lopes da Silva, 
preço sob consulta.
Jarra, Christofle.

Tradicional
 Toalha em algodão lavrado, 
Ralph Lauren, na Pedroso e 
Osório.
Guardanapos em algodão, 
€4,30, Área. 
Argola de guardanapo, €3,90, 
Zara Home.
Faqueiro, colher de 
sobremesa, €3,90, garfo, faca 
e colher de sopa, €4,90, cada, 
Zara Home.
Prato de entrada, €4,90, Zara 
Home.
Parto raso, Christofle.
Copos de vinho, €5,90, Zara 
Home
Copos de água, €3,90, Zara 
Home.
Flute de champanhe, 
Christofle, preço sob consulta.
Castiçal em prata, Isabel 
Lopes da Silva, preço sob 
consulta.
Jarro de água em prata, 
Christofle, preço sob consulta.

Alternativa
 Toalha em linho estampado, 
Osborne & Little.
Guardanapos em algodão, 
€4,30, Área. 
Argola de guardanapo, €9,90, 
Zara Home.
Faqueiro, colher de 
sobremesa, €3,90, garfo, faca 
e colher de sopa, €4,90, cada, 
Zara Home.
Prato de entrada, Christofle, 
preço sob consulta.
Prato raso, Christofle, preço 
sob consulta.
Copos de vinho, Christofle, 
preço sob consulta.
Taça em madeira com 
aplicações em prata, Isabel 
Lopes da Silva.
Castiçal em prata, Christofle, 
preço sob consulta.
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