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Imprimir
com arte

BREVES
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COMPRAS

Previna os excessos
A Farmodiética acaba de lançar o Absorvit Refresh, uma
combinação de antioxidantes,
vitaminas e cafeína. Este produto tem como principal função desintoxicar e regenerar o
corpo após os excessos de álcool, tabaco e comida, dando
à pessoa uma sensação de
bem-estar geral.

A sua imagem preferida pode
agora ser reproduzida numa
tela de grandes dimensões
Fotografias impressas em telas como se fossem quadros,
blocos de notas e "T-shirts"
estampadas com desenhos
de alfaces, sardinhas assadas,
calçada portuguesa, eléctricos e outras "marcas" bem lisboetas – a mais original das
quais obtida através da imagem de uma vulgar tampa do
saneamento básico – ferramentas e materiais para trabalhos manuais, utensílios de
escritório, mochilas e outros
acessórios para o regresso às
aulas… Quem passa apressado em frente ao nº 15 da Rua
Braamcamp (zona de poucos
moradores e muito sector terciário, perto da rotunda do
Marquês de Pombal), dificilmente percebe que a montra
colorida e sugestiva corresponde a um estabelecimento
que vive, essencialmente, do
"cinzento" trabalho de executar impressões para empresas. Mas a verdade é que a
componente artística está a
ganhar cada vez mais terreno
na Imaginação Impressa, loja
que há cerca de 20 anos,
quando abriu – então com outra designação – fazia pouco
mais do que fotocópias a preto-e- branco, encadernações

e trabalhos de plastificação.
Desde então, a evolução foi
enorme graças à visão e à sensibilidade da sua proprietária e gerente. Alexandra de
Oliveira, 39 anos, alfacinha
de gema, concluiu a licenciatura de Gestão de Empresas,
mas nunca deixou de alimentar o "bichinho" das artes
plásticas, sobretudo da pintura. Por isso, sempre que pode deixa o maquinal trabalho de impressão por conta
de empregados que já dominam bem essa área e mergulha no que mais a entusiasma: criar novos motivos para
servirem de estampa às
"T-shirts" (entre outras peças de têxtil, como aventais,
por exemplo), de decoração
às canecas, de desenho aos
puzzles, de capa aos blocos
de notas feitos na própria loja, entre muitas outras opções ali disponibilizadas.
"Se pudesse só me dedicava à vertente criativa",
sublinha a empresária, cuja
formação artística decorreu
como autodidacta, à excepção de "um ano na Sociedade de Belas-Artes e outro ano num curso de Artes Gráficas, só para ter
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Leite sem lactose
A GL lançou, recentemente, o
Minus L, o primeiro leite e derivados sem lactose. Este produto é, essencialmente, dirigido a todas as pessoas que sofrem de intolerância a
esta substância.

Novos produtos
IKEA
umas luzes sobre o fundamental".
Desde que tomou conta
deste negócio de
família, há 12 anos,
as mudanças na loja
têm sido como passar do preto e branco para a cor. "Deixámos de trabalhar tanto com os estudantes
e virei-me mais para as
empresas; por outro lado,
sensivelmente nessa mesma altura introduzimos a
cor, há seis anos começámos a fazer estampagens,
há três oferecemos a possibilidade de grandes formatos a cores, e agora em Setembro vamos lançar a impressão em tela", resume
Alexandra de Oliveira, explicando melhor esta aposta
mais recente: "O cliente
traz uma foto, que poderemos trabalhar em 'photoshop' caso seja conveniente, e depois a imagem é im-

primida em tela, a cores ou
a preto e branco, tal como
se fosse um quadro, sendo
que também podemos providenciar o caixilho", informa, ao mesmo tempo que desenrola, em jeito de protótipo, uma tela onde se vê impressa a imagem, tratada digitalmente, neste caso de um
monte alentejano.
É com natural satisfação
que a empresária/artista
constata que o seu gosto pelas artes plásticas se cruza cada vez mais com a própria
lógica comercial do negó-

cio. Diversificar é a palavra de ordem. Embora as impressões a cores continuem a ser a
grande fatia da facturação da Imaginação
Impressa, o leque de
serviços e produtos,
muitos deles com forte cunho artístico,
vem aumentando.
"Estou sempre a ter
ideias para lançar produtos novos e a verdade é
que as pessoas cada vez
mais procuram este tipo
de coisas", justifica Alexandra de Oliveira, juntando ao
rol de propostas a venda de
utensílios e materiais para
trabalhos manuais de uma
marca finlandesa (igualmente uma aposta recente), e de
canetas próprias para pintar
em relevo – "às vezes uso-as
eu mesma aqui na loja em
produtos que depois ficam
à venda" – adiantando, ainda, a vontade de retomar
uma experiência anterior de
um curso de origami (arte
oriental baseada na dobragem de papel).
"Se as coisas correrem
bem, talvez possa dedicar
mais tempo ao que realmente me proporciona
maior realização profissional", antevê, optimista perante a possibilidade de tornar
mais fecunda de imaginação
a sua loja de impressão.

Imaginação
Impressa, Lda

IMAGENS REAIS OU VIRTUAIS
PERSONALIZAM OBJECTOS

Rua Braamcamp, 15
T. 21 353 32 70

Para que
os portugueses se
mantenham
a par das novas tendências, a IKEA
já lançou o
novo catálogo
para o ano 2007. Assim, os
clientes desta grande superfície poderão, com tempo, pensar numa nova decoração para
o lar.

Bilhetes para o Zoo na BP
Agora, mediante a troca de
1000 pontos BP premierplus
o cliente terá direito a um bilhete gratuito para criança. Esta transacção poderá ser efectuada directamente nas bilheteiras do Jardim Zoológico.

Roupa de Verão em saldos
A Colecção Ekena Bay, da Moda / Mar - 2006 está em saldos, até 30 de Setembro. Esta
linha, dedicada ao tempo
quente, é composta por bikinis e fatos de banho, trikinis,
calções, saias e paneaux.

Gelado Light
A pensar na linha, a Olá criou
o Fruit Scoop. Este é um gelado feito com sorbets 0% de
gordura, frutas frescas
e topping
de morango. Com
este produto já é possível ter prazer
e manter, simultaneamente,
um corpo elegante sem grandes esforços.

Autora do livro "A Dieta de Bem-Estar"
Participa regularmente
no programa "Portugal no Coração"

Perca 1 kg por semana com saúde e bem-estar!
Coma bem e perca peso de forma duradoira!

CONTACTOS

Aprenda a comer pela sua saúde!
Marque já a sua consulta e solicite uma
1.ª avaliação pessoal, que poderá ser gratuita.

Av. Duque de Loulé, n.º 47 - 8.º
1050-068 Lisboa
Marcações: 21 352 30 78 / 91 757 78 04
Estacionamento no edifício ao lado
Hotel Suites do Marquês

L44-S-26508

Colesterol? Hipertensão? Diabetes?

Rua de Arroios,
n.º 56 - 3.º esq.
1150-055 Lisboa
Tel.: 21 353 81 53
TM: 93 848 14 10
Fax: 21 358 27 72
Email:

R. Monte Carmo, n.º 2 - R/C Dto.
2750-438 Cascais
Marcações: 21 483 03 00 / 91 678 48 15

arnaldo.p.santos@sapo.pt

TRABALHOS GERAIS
Restauro prédios / vivendas
Remodelações de andares / lojas
Montagem divisórias / tectos falsos
Caixilharia alumínio / PVC / Estores
Rede da água / Instalações eléctricas
Pinturas / Envernizamentos / Pavimentos
Roupeiros / Móveis cozinha por medida

Alvará n.º 42700
L42-S-26349

