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RESOLVER

Ø ECOEMPREENDEDORES
MÉTODOS TRADICIONAIS
O trabalho é todo feito de forma
manual, com recurso a métodos
tradicionais, como a marcenaria
e a pintura, mas de uma forma
contemporânea, com os efeitos
desenhados por lacas coloridas e
tecidos estampados a darem um
toque único de originalidade.

Monstros

NOVA VIDA
PARA OS MOVEIS
ANTIGOS

Desistiu de um “emprego das nove às cinco” para se dedicar
à recuperação de velhos móveis antigos, a maior parte deles
encontrados na rua. No coração do Bairro de Arroios, em
Lisboa, Guida transforma e reinventa os “monos” deitados
fora em simpáticos “monstros”, o nome dado às imaginativas
peças de mobiliário por si criadas, numa mistura de tradição
e modernidade que não deixa ninguém indiferente

PARA TODAS AS BOLSAS
Os preços das peças variam
consoante o número de horas de
trabalho e os materiais utilizados
e tanto podem ir de 35 euros por
um cabide a valores superiores
a mil euros para os móveis de
maior dimensão.

Texto Miguel Judas Fotograﬁa Filipe Pombo

D

esde há muito que Guida Costa Santos, 37 anos,
gostava de recolher móveis antigos na rua para
recuperar, transformando-os em algo único, novo
e outra vez com vida. Foi, assim, com naturalidade
que, por altura do nascimento do primeiro ﬁlho,
quando se fartou do trabalho com horários inﬁndáveis
numa agência de comunicação, optou por tirar um curso
de marcenaria que haveria de mudar por completo a sua
vida. Em 2009, o antigo hobby transformou-se num modo de
vida, com a abertura de uma primeira oﬁcina. O local, uma
cave sem janelas, não se adequava, porém, às necessidades
da embrionária empresa familiar (Guida tem como sócio
o marido, Ricardo) e, apenas um ano depois, mudaram-se
para um espaço com montra para a rua, perto do Mercado
de Arroios, em Lisboa, dando assim início oﬁcial ao atelier
Monstros – o nome remete aos grandes móveis antigos que
se vêem abandonados pelas cidades. Esse aspecto é, aliás,
ponto de honra da empresa: nenhum dos móveis restaurados
é comprado, são todos recolhidos.
A ideia inicial passava pela recuperação de móveis de
grandes dimensões, os tais “monstros”, como os que Guida
herdou da casa dos avós, mas, com o tempo, a artesã alargou
a sua actividade a todo o tipo de mobiliário. Ao dar nova vida
aos velhos móveis de forma criativa e original, a Monstros
assume também a missão de “tentar combater o consumismo
desmedido” por móveis novos “através da ecoescolha”,
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ENCOMENDAS À MEDIDA
Além das criações próprias,
a Monstros aceita também
encomendas. Basta enviar um
e-mail para a Guida, com toda
a informação sobre as peças
em questão, para receber um
orçamento gratuito.

CRIA O TEU MONSTRO
Em Junho deste ano, durante a
Semana da Juventude de Cascais,
Guida foi a mentora do concurso
Cria o Teu Monstro, no qual as
equipas receberam um monstro
surpresa e tiveram um tempo
limitado para a sua transformação,
dando nova vida a móveis antigos.

ECOESCOLHA
Um dos pontos de honra da
empresa é que nenhum dos móveis
restaurados é comprado, são todos
recolhidos. O objectivo é “tentar
combater o consumismo desmedido”
por móveis novos “através da
ecoescolha”.

MONSTROS COM
PERNAS PARA ANDAR
Além de vender (o novo) mobiliário antigo, Guida
ensina também quem estiver interessado em
transformar os seus “monos” em novas peças
O passo seguinte de Guida passa agora por fazer a marca
Monstros crescer cada vez mais para fora da oﬁcina. Nesse
sentido, já participaram em diversas feiras de design e
artesanato urbano, como a Crafts & Design, no Jardim da
Estrela. São também regularmente realizados workshops
de marcenaria, pintura e restauro, nos quais ensinam aos
participantes como “transformar os seus ‘monos’ em exemplares
únicos e originais” (a duração total do curso é de 10 horas e o
custo, por participante, são 100 euros). A criação de uma linha
de móveis de crianças, recuperados, claro está, é outro dos
planos para o futuro.

?
de
propostas percebe-se
A originalidade das
, onde
r a montra do atelier
imediato ao espreita
arelas
cretárias às riscas am
se
r
cia
re
ap
m
de
po
se
e azuis, mesas-de-cabeceira com andorinhas
ou uma cómoda revestida a crochet, feitas
seguindo métodos tradicionais
apresentando uma alternativa sustentável a quem
quer mudar a decoração da casa, muito para além das
lojas habituais. A originalidade das propostas percebe-se de imediato ao espreitar a montra do atelier, onde
se podem apreciar secretárias às riscas amarelas e
azuis, mesas-de-cabeceira com andorinhas ou uma
cómoda revestida a crochet. Tudo feito de forma
manual, com recurso a métodos tradicionais,
como a marcenaria e a pintura, mas de uma forma
contemporânea, com os efeitos desenhados por
lacas coloridas e tecidos estampados a darem um
toque único de originalidade. Além das criações
de Guida, a Monstros aceita também encomendas
para recuperar móveis antigos de clientes – actividade
que representa grande parte do volume de negócios da
empresa.
Quanto aos preços das peças, estes variam consoante o
número de horas de trabalho e os materiais utilizados. Tanto
podem ir de 35 euros por um cabide a preços superiores a
mil euros para móveis maiores. Quanto às encomendas, basta
enviar um e-mail para Guida, com toda a informação sobre
as peças em questão, para receber um orçamento gratuito. É
caso para dizer que, com estes simpáticos Monstros, já
não há mesmo razão para ter monos em casa…
RECICLA
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