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“No nosso trabalho
o cliente vê refletida
a sua identidade”
É no seu atelier em Lisboa que Catherine Cabral concretiza
diariamente o sonho de menina, proporcionando aos seus clientes um
projeto de Decoração e/ou Arquitetura de Interiores feito à medida.

Com ascendência brasileira e francesa, desde pequena que
Catherine Cabral descobriu a veia decoradora dentro de si. Nunca
teve dúvidas do caminho que ia seguir no futuro, tendo-se formado
em Arquitetura de Interiores e Artes Decorativas pela escola da
Fundação Ricardo Espírito Santo. “É um curso que nos permite conhecer a história do mobiliário e das artes decorativas e nos fornece
as bases e ferramentas para conceber modelos antigos mas com
linhas modernas”, aclara Catherine Cabral.
Em Paris, berço de todas as tendências, teve a sua primeira
experiência profissional. Porém, a sua vontade era regressar a
Portugal, onde acabou por realizar mais estágios até se lançar a
solo, em 2005. “Fui trabalhando com alguns clientes, participamos
em várias casas decor e a partir daí o atelier foi crescendo à minha
medida, sem exagerar”, revela.
Crescer em demasia significa deixar de dar o cunho pessoal que
caracteriza e distingue cada um dos projetos realizados no seu atelier.
Com o legado de duas culturas, Catherine Cabral tem uma perceção
e sensibilidade estética reconhecidas, misturando as formas simples,
as linhas depuradas e os materiais crus. São influências e inspirações que traz das suas viagens, pormenores que vai observando
e absorvendo e que, mais tarde, se refletem nos seus projetos de
arquitetura e decoração de interiores. Em sintonia com a sua filosofia
de trabalho estão também as suas quatro colaboradoras, formando
uma “equipa fantástica”.
Em casas particulares, escritórios, hotéis e espaços comerciais
no geral, executa projetos de Arquitetura de Interiores – definindo em

pormenor todos os desenhos necessários para as várias especialidades (marcenaria, estuque, rede elétrica, revestimentos, etc.) como
de Decoração – onde determina todos os elementos necessários,
desde o mobiliário aos estofos, cortinas, iluminação e acessórios.
“Se conseguirmos aliar as duas vertentes o sucesso é ainda maior,
pois assim a decoração seria pensada de raiz juntamente com a
arquitetura interior”, explica.
Segundo Catherine Cabral, em Portugal o interiorista ainda não
é chamado na hora de criar o projeto em conjunto com o arquiteto
e o engenheiro – “muitas vezes sou chamada a meio do processo
de construção e o ideal é haver um trabalho conjunto promovendo a
sinergia perfeita para a fundação do imóvel”.
Os clientes do atelier de Catherine Cabral são essencialmente
portugueses de classe média/alta e alta e os projetos são 90% residenciais. “Fazemos um trabalho à medida e com o devido equilíbrio,
sem cometer todas as extravagâncias. Pretende-se que a decoração
seja intemporal e é por isso que não seguimos modas. Além disso,
desenhamos muitas peças para personalizar os mínimos detalhes.
É preciso que o cliente reveja no nosso trabalho a sua identidade”,
afirma.
Com projetos distintos, Catherine Cabral considera que este setor
no nosso país é cada vez mais composto por “profissionais altamente
qualificados e reconhecidos no estrangeiro”.

