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Um espaço para
todos, onde a
arte está sempre
presente
O Retrovisor – Atelier de Imagem é um projeto
de Joana Pires, que desde 2010 marca a
diferença no panorama vianense, aliando um
espírito eclético à profunda especialização em
looks mais arrojados e alternativos.

A place for
everyone, where
art is always
present

Abril 76

Retrovisor - Atelier de Imagem is a project
of Joana Pires, which since 2010 has been
making a difference in the scenario of Viana
do Castelo, by allying a spirit of ecleticism with
its deep focus on daring and alternative looks.

Foi há nove anos que a fundadora aproveitou a oportunidade para abrir um espaço à sua imagem, concretizando
assim todo um conceito que já existia no seu imaginário. O
Retrovisor nasceu fazendo referência ao universo vintage que
a inspira, ao mesmo tempo que é alusivo a um reflexo que nos
acompanha no dia-a-dia e ao qual vamos recorrendo.
O espaço marca-nos imediatamente pela amplitude, pela
disposição clean e pelos apontamentos que o tornam único e
familiar em simultâneo. Essa será mesmo uma das chaves da
sua identidade, pela fusão de vanguardismo e de conciliação
com os mais diversos gostos e sensibilidades.
A sua panóplia de serviços segue essa mesma orientação,
tratando-se de um salão unissexo que, para além de cabeleireiro, inclui uma ampla variedade de trabalhos de estética para
corpo, unhas e rosto. Conta com três salas para esse efeito,
sendo que a sua equipa é composta por cinco elementos.
Se o desejo de responder a todos os públicos é uma das
coordenadas principais do Retrovisor, é igualmente de destacar o forte know-how na área das colorações mais ousadas.
Um nicho em que Joana Pires apostou – dentro do qual se
evidencia a procura pelos rosas ou os azuis – e que tem alargado a sua reputação a outros locais como Braga, Famalicão
ou Guimarães.
Para os próximos tempos, a certeza passa pelo contínuo
investimento na formação desta equipa, consolidando o seu
lugar na primeira linha da inovação.

It was nine years ago that its foundress embraced the opportunity to create a space
in her own image, thus materializing a concept that already existed in her imaginary.
Retrovisor was born in reference to the vintage universe that inspires her, while it is also
allusive to a reflection that accompanies us in our day to day lives and on which we rely on.
The space impresses us by its ampleness, its clean layout and the elements that
make it unique and familiar at the same time. This is actually one of the keys of its
identity, through its fusion of vanguardism and adjustment to the most diverse tastes
and sensibilities.
Its range of services follows this same orientation, being a unisex salon that, in
addition to hairdressing, includes a wide variety of aesthetic works for body, nails and
face. It has three rooms for this purpose, and its team is composed of five elements.
If the desire to respond to all audiences is one of Retrovisor’s main coordinates, it
is also worth noting the strong expertise in working with the most daring colors. A niche
to which Joana Pires has strongly dedicated herself - with the demand for pink or blue
standing out - and which has widened
its reputation to other places like Braga,
Famalicão or Guimarães.
For the coming times, what’s certain
is the continuous investment in training its
team, thus consolidating its place in the
first line of innovation.

