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E uma viagem de sonho...
A Costa de Amalfi,
de barco.

E uma peça de
roupa intemporal...
Um smoking preto.
Uma t-shirt branca.
Uma gabardina.
Uma predilecção
em termos
de Moda... Sapatos.

Uma mania ou
obsessão peculiar...
Não uso encarnado.
Em termos de
decoração, também
não uso muito a cor.

Cristina Jorge
de Carvalho

Jóias favoritas...
H. Stern
e Pomel ato.

Jackie Onassis,
em Londres,
Setembro de 1970.

Um ícone em termos
de elegância...
Jackie Onass i s .

Um prato
a que não
consegue
dizer não...
A um risotto.

o

s primeiros estudos foram feitos na área
da Gestão, mas foi no design de interiores que encontrou o seu modo de viver.
O curso de Design e Decoração na
Inchbald School of Design, em Londres, seria o
primeiro passo na área na qual se destacou, mas a
licenciatura em Gestão, do ISCTE, uns anos antes,
decerto provou-se útil quando fundou o seu a t e l i e r, CJC, em 1998. Com um portefólio de clientes invejável, onde se contam hotéis de topo, spas
e condomínios, Cristina Jorge de Carvalho deixa
transparecer que o seu gosto pelos interiores se
estende para o exterior: diplomata no vestir, não é
uma fashion victim, mas não lhe escapam as últimas tendências. Não dispensa os básicos do ve stuário, e é apologista de um equilíbrio entre o clássico e o trendy, misturando peças intemporais com
outras mais de tendência e, até, vintage. Ta l ve z
seja esta moderação ponderada no visual que a
tenha tornado não só uma referência na decoração, mas também, no estilo. n S.A.

Um ritual de beleza... Limpar
e hidratar o rosto. Esfoliante
e hidratante no corpo. No cabelo,
máscaras, óleos e protectores
na praia. Para regenerá-lo, uso
a linha Noctogenist, da Kérastase.
Qual ou quais as suas
colecções favoritas deste Verão?
Yves Saint Laurent, Alberta
Ferretti, Prada, Marni,
Balenciaga, Lanvin, Jil Sander.
Têm peças maravilhosas.

E o acessório
sem o qual não passa?
Relógio e óculos de sol.

