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FO I em Sesimbra, na casa de família, que Rita 
SalgueiRo recebeu a VIP. É neste espaço que 
a designer de interiores se costuma refugi-

ar quando precisa descansar e desligar do traba-
lho intenso que costuma ter. Faz workshops de 
Decoração e Design de Interiores e recebe soli-
citações várias para programas de televisão. Par-
ticipou ainda na primeira temporada de E Agora 

O Que É Que Eu Faço?, que passou na SIC e SIC 
Mulher, formato que lhe trouxe algum reconhe-
cimento público. Esteve envolvida no projeto do 
estúdio de Rui VeloSo, quando trabalhava no ate-
lier do arquiteto VítoR CaRValho aRaújo, os pisos 
da direção da Vodafone na Expo, quando estava 
na Paris Sete, e o Café da Música já por conta 
própria. 

VIP – Quando é que percebeu que queria 
ser designer de interiores?

Rita Salgueiro – No secundário, quando já es-
tava a estudar para Arquitetura e, no meio de uma 
aula, a propósito de nada, o meu professor de 
Geometria Descritiva disse-me que achava que 
tinha perfil para os interiores. Nessa altura, come-
cei a pensar no assunto e a pesquisar. Quanto mais 

“NÃO SOU MÃE, 
NUNCA IREI SER, 
E FOI A MELHOR 

DECISÃO  
QUE TOMEI” 
Aos 43 anos, a designer  

de interiores RITA SALGUEIRO 
abriu as portas  

da casa de família à VIP 
e fala das suas paixões
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pesquisava mais percebia que fazia todo o sentido 
ir além da arquitetura, que os pormenores me di-
ziam tanto ou mais que o espaço por si só e o seu 
layout. Era criar uma casa do princípio ao fim, com 
tudo o que era necessário para uma pessoa viver 
nela. Percebi que a Fundação Ricardo do Espírito 
Santo Silva era “a” faculdade para quem queria 
seguir esta área, era daí que saíam os melhores 

designers de interiores portugueses e tínhamos a 
maior de todas como professora, a Maria José Sa-
lavisa, uma mulher de caráter forte, que não fazia 
nada sem uma intenção, tudo nos seus projetos 
tinha uma justificação. 

Procuram-na para que tipo de trabalhos?
Regra geral, para habitação. Com ou sem remo-

delação do espaço a nível construtivo, a maioria 

dos meus projetos são residências. Também já fiz 
escritórios, que gostei bastante, e uma cafetaria/
bar com música ao vivo.

Gostaria de apostar na área da restauração?
Bastante. A restauração, neste momento, é um 

excelente desafio, não tem nada a ver com os tem-
pos em que fiz o Café da Música. Nessa época não 
havia quase nada, era fácil fazer algo diferente, 

Participou no programa de decoração 
E Agora o Que é Que Eu Faço?  

e dá workshops de decoração e design 
de interiores. Rita Salgueiro é também 

presença regular em alguns programas 
de televisão, onde partilha dicas
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hoje é uma área em ascensão. Cada vez surgem 
mais cafés, cafetarias e restaurantes com uma 
abordagem diferente e cuidada. Já não é preciso 
ir a um restaurante de luxo para se usufruir de um 
espaço agradável, bem decorado, confortável e 
diferente. Nos dias que correm qualquer café de 
esquina vira um espaço trendy num ápice. 

O que é mais desafiante em cada projeto?
Superar as expectativas e corresponder às ne-

cessidades dos clientes, sem destruir as minhas. 
No fundo é criar um espaço com que ambos nos 
identifiquemos. Em todos os projetos é inevitável 
que o meu estilo e gosto estejam presentes, mas 
a realidade é que projeto para pessoas e respeito 
sempre as escolhas dos clientes, mesmo que não 
me identifique com essas escolhas. Felizmente, os 
clientes que me procuram estão cada vez mais em 
sintonia comigo e quando os projetos terminam 
consigo imaginar-me a viver naqueles espaços, o 
que é fabuloso!

Existem alguns truques para que uma casa 
tenha sempre um ar contemporâneo, atual?

Existem vários truques sendo que os mais sim-
ples e eficazes são criar bases neutras, com mate-
riais nobres, adicionar peças de época, de família 
ou compradas em antiquários. Usar padrões in-
temporais e peças que, ao longo dos anos, caso 
se pretenda, se possam alterar. Uma boa base de 
candeeiro dura uma vida, basta alterar um abajur 
e fica outro. Trocar algumas peças, pequenos 
apontamentos, como almofadas e mantas deco-
rativas seguindo as tendências, faz com que pare-
ça que se acabou de renovar uma casa. Por vezes, 
mudar um quadro de uma parede para outra faz 
toda a diferença num espaço. Ao apostarmos em 
tons neutros e peças de qualidade, apesar de jo-
garmos pelo seguro, temos um espaço para a vida. 
Brancos, cinzas e cremes nunca passam de moda. 
Peças de família, bem enquadradas, não só con-
tam a nossa história como são eternas. Peles em 
mantas, almofadas ou tapetes duram anos e têm 
sempre um ar atual. Padrões de riscas, alguns de 
flores, madeiras nobres, metais e mármores ficam 
bem hoje e sempre, nunca ouvi alguém dizer “so 
last season!” ao olhar para uma casa de banho em 
mármore ou um padrão de riscas.

A sua família e amigos pedem-lhe dicas ou 
querem mesmo que lhe faça a decoração da 
casa?

Mais do que gostaria, mas todos sabem que 
não gosto de trabalhar com família e amigos. É 
muito fácil algo correr mal numa obra e não que-
ro que achem que foi falta de atenção por sermos 
amigos ou familiares, até porque a preocupação 
é a triplicar. 

Como é que vê o futuro da profissão?
Penso que está em ascensão, cada vez mais 

as pessoas dão valor ao conforto e à estética nas 
suas próprias casas e percebem que o bom gos-
to por si só não chega, é preciso saber regras 
básicas, não só de decoração, e muito tempo 

“Nos dias que correm 
qualquer café de 

esquina vira um espaço 
trendy num ápice”

A decoradora refugia-se 
na casa de família,  

em Sesimbra, sempre 
que precisa de se afastar  
do rebuliço do dia-a-dia
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disponível. Cada vez mais as pessoas percebem 
que decorar uma casa não é tão simples como 
parece, que é preciso investir muito tempo, que 
muitas vezes não têm, e ainda poupam dinheiro 
se entregarem tudo a um profissional que assume 
toda a responsabilidade e que, ao contrário do 
antigamente, este serviço já não é um luxo que só 
alguns conseguem pagar. Por outro lado, todas as 
outras pessoas que banalizavam a profissão co-
meçam a perceber a sua importância, que os pro-
jetos têm de ser pagos independentemente das 
peças propostas serem vendidas pelo atelier ou 
não. Que são trabalhos diferentes e como tal têm 

de ser ambos cobrados. Ninguém trabalha de gra-
ça e os que trabalham é porque não são bons ou 
não se valorizam. A história do “preciso que me dê 
umas ideias” também começa a desvanecer, as 
pessoas cada vez mais percebem que as ideias não 
se dão, vendem-se, e vendem-se exatamente por-
que não são fáceis de ter, nem de trabalhar para 
poderem ser postas em prática. Infelizmente, não 
existe uma tabela de preços para projetos como 
existe para o mobiliário, mas, a existir, seria ótimo 
para todos, ia mudar mentalidades e acabava com 
a ideia que algumas pessoas ainda têm de que a 
parte de projeto não é trabalho.

Quando é que percebeu que não queria ou 
não podia ter filhos?

Na realidade ainda hoje não sei se poderia ou 
não ter sido mãe, nunca tentei e felizmente nun-
ca tive nenhum acidente. Aos 28 anos comecei 
a informar que a “fábrica” fechava aos 30, e as-
sim foi. Tomei essa decisão aos 30 anos e até 
hoje é das poucas que tenho 100% certeza que 
foi a mais correta. Sou workaholic, não tenho 
horários, custa-me horrores acordar cedo, ainda 
para mais aos fins de semana e férias, e as cri-
anças exigem muita disciplina, têm de ter regras 
e sobretudo muita atenção, temos de ter tempo 

“Muitas vezes,  
na brincadeira, digo  

que os filhos são como 
os barcos e as piscinas, 
são ótimos, mas para 

os amigos terem  
e nós usufruirmos”
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de qualidade para elas e isso é coisa que rara-
mente consigo.

Nunca quis ser mãe?
Quando era muito mais nova dizia que aos 25 

anos pelo menos o primeiro tinha de estar cá fora, 
claro que quando cheguei a essa idade, filhos era 
a última coisa que me passava pela cabeça ter. De 
ano para ano fui-me apercebendo, cada vez mais, 
que não tinha vocação para ser mãe. E acompa-
nhar o crescimento das minhas sobrinhas tão de 
perto só reforçou a minha decisão. Só vacilei uma 
vez e por umas horas. Quando vi a Madalena pela 
primeira vez, instintivamente peguei-lhe, foi o pri-
meiro bebé que peguei sem pensar, era como se 
fosse minha, e saiu-me um “quero um”, mas no dia 
seguinte voltei ao normal! Adoro crianças, adoro 
as brincadeiras com elas, mas são muito giras para 
passar uns dias ou umas horas, não para ter 24h 
sobre 24h, educar e assumir toda a responsabili-
dade que ter um filho implica. Muitas vezes, na 
brincadeira, digo que os filhos são como os barcos 
e as piscinas, são ótimos, mas para os amigos te-
rem e nós usufruirmos.

Contudo, adora ser tia...
Foi, possivelmente, das melhores coisas que me 

aconteceram, amo as minhas sobrinhas de paixão, 
adoro estar e divirto-me muito com elas, gosto de 

as ter a dormir em minha casa, mas confesso que 
passado umas horas fico exausta e começo logo 
a dizer que sim a tudo. Esta atitude como mãe ia 
ser desastrosa, estaria a criar índios e crianças mal-
-educadas. Já não têm aquela idade deliciosa en-
tre os dois e os cinco anos em que não têm filtro 
e dizem tudo o que lhes passa pela cabeça, mas 
já podem ficar sozinhas comigo sem perigo, vão 
lanchar aos espaços mais trendy de Lisboa sem ter 
de as chamar à atenção para tudo e até já me 
acompanham num dia de trabalho. 

Alguma vez se sentiu pressionada?
Há 13 anos, uma pessoa dizer que não queria 

ser mãe era complicado, algumas pessoas ficavam 
chocadas e viam-me como uma pessoa insensível. 
Existiram muitas pessoas que nunca entenderam, 
nem respeitaram a minha decisão. Houve quem 
me chamasse de egoísta, até lhes explicar que 
optar por não ser mãe era um ato de amor igual 
ou superior ao ser, que se temos consciência da 
vida que temos e de que não vamos ser boas mães 
é melhor não ter filhos que os ter para mostrar à 
família e amigos e depois não só não brincarem 
com eles como, pior, colocarem-nos em frente à 
televisão para não chatearem. Não é fácil para al-
gumas pessoas entenderem, a sociedade estipu-
lou que o caminho de vida da mulher era casar e 

ter filhos. E, muitas vezes, quando me pergunta-
vam quando é que tinha filhos, respondia de sor-
riso nos lábios “primeiro tenho de arranjar um pai” 
para não ter de ouvir mais uma vez a mesma con-
versa conservadora. Acho mesmo que muitas 
pessoas com quem lido socialmente ou em traba-
lho, simplesmente acham que não posso ter filhos 
e nem tocam no assunto. Quando são decisões 
definitivas como as de sermos mães, mais do que 
nunca devemos seguir os nossos instintos, fazer o 
que é melhor para nós, para as crianças que pos-
sam vir e não pensar no que a sociedade acha ou 
espera de nós. 

Alguma mensagem para as mulheres que 
sentem o mesmo?

A única mensagem que posso dar a pessoas 
que estão agora a passar por essa situação é que 
digam sempre que sim a quem não entende e a 
quem não têm de dar satisfações, que deixem 
claro à família que é uma opção vossa e que têm 
de a respeitar e que se mantenham firmes na de-
cisão que tomaram... dificilmente se irão arrepen-
der. Não tenham filhos por obrigação ou pressão 
da sociedade. 

Mudar um quadro de uma parede para outra, usar 
tons neutros como brancos, cinzas e cremes,  

e recorrer a peças de qualidade são algumas das 
dicas que Rita Salgueiro partilha para ter sempre uma 

casa com uma decoração contemporânea

“A sociedade estipulou que o caminho de vida da mulher era casar e ter filhos”
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