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“Tenho, normalmente,
a AD espanhola, a Wallpaper e
uma ou outra de arquitectura
e design. As revistas da
especialidade estão sempre
presentes no meu quotidiano.”

cristina jorge de carvalho

“Estes são pormenores de um
hotel que estou a finalizar,
o Altis Prime. Estamos a escolher
os vasos e os elementos finais, a
finalizar o mobiliário de exterior.”

“A minha agenda Moleskine é algo indispensável
no dia-a-dia. Está sempre cheia de cartões,
de papelinhos e de coisas anotadas, para me
lembrar do que tenho a fazer. E, depois, os meus
cadernos Moleskine, onde anoto igualmente
tarefas que tenho agendadas e onde desenho,
sempre que surgem ideias, porque a criatividade
e a inspiração não têm hora marcada! (risos)”

“Procuro manter-me
actualizada e, por
isso, leio jornais
diários e semanais,
quer em formato
digital quer em físico.”
“Estou constantemente a ouvir música.
Sempre estudei com música e sempre me
habituei a trabalhar assim. O trabalho é onde
passamos mais horas, por isso, temos de nos
sentir bem. Oiço jazz, chill out, às vezes, disco
e outras vezes, para ficar mais inspirada,
ponho hard rock! Depende dos dias... (risos)”
“Estou a seleccionar aromas para uma
colecção de velas que vou fazer, mas gosto
muito de velas e normalmente tenho-as
sempre no atelier, tanto pelo aroma
como pelo carácter zen da aromaterapia.”

Fotografia Paulo Lima Maquilhagem Ana Judas

“Bebo café e chá. Agora ando a tentar
substituir o café por chá, para não beber
tantos litros de café. Mas é das primeiras
coisas que faço de manhã. Primeiro, bebo
um copo de água, depois um sumo
de laranja e depois o café.”

Licenciou-se em Gestão de Empresas,
mas a paixão pelo design de interiores
falou mais alto. Os desafios que trazem
os novos projectos, e que “apelam à nossa
criatividade”, são motivo de prazer
pelo trabalho que faz.
Por Leonor Antolin Teixeira

“Penso que a minha secretária acaba
por reflectir um pouco a intemporalidade
que identifica o meu estilo. Esta mesa, por
exemplo, tem cerca de 10 anos e fi-la para
a primeira edição da Casa Décor.”

