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andar modelo

decoramos  
em português

a amplitude da sala permitiu o desenvolvimento de 
três zonas distintas: de estar, de jantar e de leitura. 
“a Balada de lisboa”, de manuel alegre, é o poema 
reproduzido nas paredes. o fio do abajur sobre a 
mesa de refeições é conduzido através de uma cana 
de bambu. evita-se, assim, calhas e fios pendurados 

o projeto de interiores do andar modelo do Benfica Stadium, condomínio privado 
nas imediações do estádio da luz, tem a assinatura da sua revista, numa parceria 
com o ateliê Glamour’arte e a imprescindível colaboração de várias empresas nacionais 
que produzem bem e por medida, pressupostos de um projeto personalizado.
Texto A.J.      Fotografia António Moutinho

Novo desafio apresentado ao projeto 
Casa Cláudia Decora, no âmbito do 
qual, e como a designação indica, 
mais do que fazer reportagem dos 

espaços, metemos mãos à obra, decorando-os. 
Neste caso, o objetivo era decorar um andar 
modelo no empreendimento Benfica Stadium, 
em Lisboa. Por requisitos do promotor, o Grupo 
Libertas, o projeto de interiores deveria ser 
orientado para um cliente tipo entre os 30 e os 50 
anos, que escolhe Lisboa por razões profissionais 
ou por opções de investimento. Associámo- 
-nos ao ateliê Glamour’arte, de Sheila e Mário 
Moura-Azevedo, com quem foi definido 



na zona de estar, a lareira é também mesa 
de centro. Trata-se de um modelo ecológico, 
sem fumo nem cheiros, desenhado pela 
Glamour’arte e produzido pela Herkell

no âmBiTo 
do projeTo ‘caSa 
cláudia decora’ 

apreSenTamoS-lHe 
a decoração deSTe 
aparTamenTo com 
a aSSinaTura da 
Glamour’arTe
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um tema: Lisboa, a sua luz e o rio Tejo. Sheila 
e Mário Azevedo delinearam várias soluções 
personalizadas, por medida, com o contributo 
inestimável de várias empresas portuguesas, 
que num curto espaço de tempo forneceram  
grande parte das peças que integram o projeto. 
Por exemplo, a Max-Digital imprimiu o tecido 
‘reposicionável’, visível no painel da televisão 
retroiluminado por LEDs para proporcionar 
uma iluminação confortável, que ajude a evi-
tar o cansaço ocular. O painel está revestido 
num tecido impresso que recria a textura 

andar modelo

Suíte de adolescente, com o quarto animado por um vinil 
com imagem de um surfista a todo o comprimento 
da parede. cabeceira forrada em ‘eco pele’, tecido 
sintético, lavável e resistente, com um toque suave. roupa 
de cama ikea; escrivaninha em aço e madeira lacada, 
da entrescolha; cadeira transparente amanda, da Bonaldo

cabeceira da cama de casal, com iluminação integrada (uma luz 
fria está inserida no perímetro da imagem em vinílico, tapada por 
um acrílico) e personalizada com uma fotografia, numa solução 
executada pelos artífices da Glamour’arte. nas paredes, a 
celebração da cidade com fotografias da ponte 25 de abril, da The 
real Story, e o poema ‘lisboa menina e moça’, de ary dos Santos, 
interpretado por carlos do carmo
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cozinha, com pavimento 
House party, grés 
porcelânico da margres; 
bancada dupont 
em branco ‘polar’. Sobre 
a bancada e mesa, 
acessórios fornecidos 
pela imporcelos. 
Fotografias The real 
Story 

andar modelo

pied-de-poule ; a mesma empresa criou as ima-
gens em vinil e em papel, bem como o texto 
recortado com os poemas para as paredes; a 
Herkell produziu uma eco lareira, sem fumos 
nem cheiros, desenhada pela Glamour’arte; 
a Tapetes Beiriz manufaturou um tapete à 
medida com um desenho único, para a sala; 
a Rodrigues & Proença produziu as molduras 
que dão destaque às fotos da The Real Story; a 
Manuel da Silva Jorge executou  a Bergère para 
o quarto de casal e a Unique o pufe que alegra 
o quarto de adolescente. A Entrescolha, por 
sua vez, é responsável por algumas das peças 
de mobiliário e acessórios, como o abajur e 
o aplique da sala. Da Loloca  destaca-se o  
cadeirão Paris 1950, vermelho,  as banquetas 
Bouton Circle e Bridge. Por fim, a Bimarc 
forneceu uma seleção de velas que dão o to-
que final, perfumado e colorido, ao ambiente.  
O Benfica Stadium inclui 65 apartamentos 
topo de gama, com tipologias que vão do T1 
ao T6. O  condomínio tem piscinas de adulto e 
criança, jardim, putting green (golfe para tacadas 
de curto alcance)e equipamento infantil. m
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