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Espelhos. Iluminação. Peças decorativas. Quadros. 
Jarras. Há uma variedade de escolhas para o seu es-
paço. Neste projeto da TGV, em Angola, os pormeno-
res de cada divisão conferem à casa um toque quente 
e um carácter glamoroso. Decoração pensada para 
uma combinação perfeita com a mobília, engrande-
cendo o espaço.
A sala de estar caracteriza-se por um projeto de estilo moderno, so-
fisticado e sóbrio com contrastes em azul-cobalto e negro, inserida 
num ambiente arquitetónico de linhas clássicas, onde predominam 
os lambrins nas paredes, os mármores de cores nos pavimentos e 
jogos de formas nos tetos. A sala central tem uma decoração tipo 
lounge, marcada por cores neutras e contrastes de cinzas, negros, 
madeira exótica, estampados e texturas dos tecidos. A divisão da 
sala de refeições tem uma repetição dos elementos predominantes 
do ambiente de estar contíguo, onde a mesa de vidro tem o papel 
fundamental de ampliar uma área reduzida.
No hall de entrada destaca-se o detalhe da parede frontal forrada 
a espelho bronze, conferindo maior profundidade ao espaço. O hall 
dos quartos é de estilo moderno, onde as cores, materiais, formas e 
texturas proporcionam um ambiente relaxante, como se de um jar-
dim se tratasse. 
O quarto de casal palmeiras é de estilo moderno, contrastando com 
papel de parede exótico, conjugando cores, lacados e pormenores 
em espelho. Já o quarto de casal ramagens, a cor azul pastel agua-
rela refletida nos vários elementos decorativos, confere ao espaço 
um ambiente romântico. Por fim, o quarto de casal mostarda tem um 
ambiente marcado por linhas neutras, onde a cor do cadeirão, almo-
fadas e frisos dos lambrins se destaca do restante.
Fundada em 1983, a TGV Interiores assume na sua sigla os nomes 
dos fundadores Teresa Gomes e Vieira. Ao longo dos anos, a marca  
tornou-se uma empresa de referência nacional na área do design e 
da arquitetura de interiores. 
No mercado, apresenta-se como uma marca de tradição, 100% 
portuguesa, mas com alcance global. Um estilo iconograficamen-
te forte e rigoroso no processo e controlo de produção. Orientada 
para um serviço 360, desenvolve projetos integrados de design de 
interiores e decoração, com peças feitas à medida e acabamentos 
personalizáveis.

Mirrors. Lighting. Decorative pieces. Frames. Va-
ses. There are a variety of choices for your spa-
ce. In this TGV project in Angola, the details of 
each division give the house a warm touch and 
a glamorous character. Decoration designed for 
a perfect combination with furniture, enhancing 
the space.
The living room is characterized by a modern, sophisticated and 
sober style design with black and cobalt blue contrasts, set in an 
architectural environment of classic lines, where predominate the 
paneling on the walls, the color marbles on the floors and the shape 
of the ceilings. The central room has a lounge-like décor, marked 
by neutral colors and contrasts of grays, blacks, exotic wood, prints 
and fabric textures. The dining room division has a repetition of the 
predominant elements of the adjoining living environment, where 
the glass table has the fundamental role of enlarging a small area.
In the lobby there is a detail of the front wall lined with a bronze 
mirror, giving more depth to the space. The rooms lobby is modern 
in style, where colors, materials, shapes and textures provide a re-
laxing, garden-like atmosphere.
The palmeiras double room is modern in style contrasting with exo-
tic wallpaper, combining colors, lacquering and mirror details. In 
the ramagens double room, the pastel blue watercolor color reflec-
ted in the various decorative elements, gives the space a romantic 
ambience. Finally, the mustard double room has an environment  
marked by neutral lines, where the color of the high chair, pillows 
and friezes stand out from the rest.
Founded in 1983, TGV Interiores takes its names from the founders 
Teresa Gomes and Vieira. Over the years, the brand has become 
a national reference company in the area of   design and interior  
architecture.
In the market, it presents itself as a brand of tradition, 100%  
portuguese, but with global reach. An iconographically strong 
and rigorous style in the process and control of production.  
A service-oriented 360, it develops integrated interior design  
and decoration projects, with custom-made pieces and customi-
zable finishes.
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UMA CASA NÃO SE RESUME SÓ AO MOBILIÁRIO. O TOQUE  
ESPECIAL ESTÁ, MUITAS VEZES, NOS DETALHES.

A HOME IS NOT JUST ABOUT FURNITURE. THE SPECIAL TOUCH  
IS OFTEN IN THE DETAILS YOU CHOOSE.
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