
e lhe oferecermos a mais bela casa para passar as suas férias, na mais 
reservada das estâncias, com o mais profissional dos serviços, estará Svocê interessado?

A Indigo Lodges é uma empresa europeia, com base na Suiça, que se  
dedica a fornecer aos seus clientes as mais magníficas propriedades 
privadas do mundo, com serviços profissionais de chefe, mordomo, entre 
outros. Onde quer que seja que pretenda ir, de Inverno ou de Verão, 
existe apenas uma empresa que lhe garante a qualidade da sua estadia. Se 
pretende ir de férias, organizar uma semana de trabalho para a  

 

proximamos-nos de mais um 
Natal! Aproximamos-nos do Afinal de mais um ano. É um 

período de reflexão, de balanço.
Estivemos envolvidos em 

novos projectos, projectámos e 
construímos um novo espaço no Bar 
O’Neills, na Marina de Vilamoura, 
terminámos um novo 
empreendimento em Alcochete - o 
D. Catarina, em parceria com a 
empresa Olá Construção; ganhámos, 
com a mesma empresa, a construção 
de um novo - Cerrado da Praia;
viajámos até Bruxelas onde, em parceria com a  empresa Despertar dos 
Sentidos, construímos uma cozinha, hoje palco de inúmeros programas  de 
culinária; demos um salto até à Holanda onde equipámos, em Vinkeveen, uma 
casa com as nossas cozinhas, closets e bibliotecas; e estivemos na TVI com a 
telenovela Doce Fugitiva. Foi um ano de muitos e novos projectos!

A nossa Loja de Vilamoura abrirá em Janeiro, remodelada e numa 
nova morada, onde pensamos estar ainda mais visíveis.

Apresentamos-vos ainda uma nova parceria com a empresa Indigo 
Lodges, uma empresa muito especial e discreta com quem tivemos 
oportunidade de trabalhar em alguns projectos. Aproveite este período para 
descansar numa das dezenas de casas espalhadas pelo mundo!

Resta-me agradecer o trabalho e empenho de todos os 
colaboradores da Velharias de Janas e desejar-lhes um excelente Natal e um 
novo ano de 2008, assim como aos os nossos clientes, fornecedores e 
amigos. Com amizade,

implementação das 
novas tecnologias na Aárea do projecto 

tridimensional começou a 
mostrar os primeiros resultados 
com a apresentação de alguns 
projectos, nomeadamente de 
cozinhas e bibliotecas, através 
de imagens fotorealísticas. Estas 
imagens simulam o espaço de 
intervenção e apresentam a 
proposta da Velharias de Janas 
muito aproximada do real, 
permitindo aos nossos clientes 
uma visualização e 
compreensão mais fáceis da sua 
obra, ainda antes de concluída. 
Deste modo reduzímos ainda o 
tempo de execução das 
propostas, proporcionando uma 
resposta mais rápida e eficaz.
Queremos superar as suas 
expectativas!

administração da sua empresa ou convidar uns amigos para uma semana 
de diversão, visite o nosso sítio na Internet ( www.indigolodges.pt ) para 
obter mais informações, ou contacte-nos para paulo@indigolodges.pt.

A Indigo Lodges é conduzida pela paixão de descobrir as mais belas 
propriedades nas mais magníficas estâncias do mundo. A corrente oferta 
de produtos da Indigo Lodges é composta por propriedades 
cuidadosamente seleccionadas, localizadas nas melhores estâncias da 
Europa e em vários outros destinos. Alpes franceses, suíços, austríacos e 
italianos, Côte d’Azur, Sardenha, Baleares, Toscânia, Sicília, Grécia e 
Portugal. Exemplos de estâncias de Inverno são: St. Moritz,  Courchevel 
1850, Kitzbühel, Zermatt, Megève, Verbier, Gstaad e Chamonix. Se é 
dono(a) de uma bela propriedade e considera alugá-la, por favor contacte-
nos!



Três empresas, um projecto!

rrancou a internacionalização 
da Velharias de Janas! Em Aparceria com o Despertar dos 

Sentidos (nosso representante para a 
Bélgica e Luxemburgo) e a Food & 
Wine Academy (FAWA - empresa 
belga) executámos esta cozinha em 
Bruxelas que serve de palco para  o 
programa  de culinária “File moi ta 
recette!”. Este programa é transmitido 
semanalmente no Canal 1 da RTBF 
(canal público de televisão belga) e a 
sua apresentação está a cargo da acrtiz 
francesa Virginie Hoc e do Senhor 
Henry Boschman, conceituado escanção 
mundial e autor de vários livros e 
crónicas em diversas publicações 
mundiais dedicadas à gastronomia e 
vinhos.

Instalada numa casa do final 
do século XIX, destacam-se nesta 
cozinha os seus armários superiores 
de grandes dimensões, a tirar partido 
do excelente pé-direito, que permitem 
uma versátil e ampla arrumação 
facilmente acessível pela escada 
amovível em madeira. Existe ainda 
uma generosa ilha multifuncional que 
completa este conjunto e o torna 
ainda mais grandioso.

par da representação exclusiva da prestigiada marca francesa de 
fogões Lacanche, a Velharias de Janas alargou recentemente Aa sua oferta, tornando-se representante exclusiva em Portugal 

da marca de fogões Westahl. Inox, sobriedade, eficácia, versatilidade e 
tecnologia avançada caracterizam esta linha de fogões que se apresenta 
em versões a gás e electricidade, numa paleta de cores subtis e elegantes. 
Os múltiplos planos de confecção, do tipo dominó, permitem todas as 
combinações possíveis. Existem três modelos disponíveis em diferentes 
dimensões: placa, centro e fogão. Caso opte pela placa poderá completar 
a gama com um forno de encastrar ou forno em coluna.

Westahl - a garantia de poder exprimir melhor o seu talento e 
creatividade numa cozinha refinada, original e saborosa. 



«Arco-íris» no Meco
ou

«Uma boa forma de viver a (re)forma»

n ews l e t t e r d a Ve l h a r i a s d e Jan a snewsletter da Velharias de Janas

cu l tu ra

epois do O'Neills Bar 
na Marina de DVilamoura, surgiu mais 

um desafio para a Velharias de 
Janas no âmbito dos espaços 
públicos.

Virado para o Oceano 
Atlântico o Steak House “Le Petit 
Port”, também localizado na 
Marina de Vilamoura, é mais 
uma prova da nossa 
versatilidade, criatividade e 
capacidade de criar ambientes 
acolhedores e de charme para os 
nossos clientes.

Um trabalho de pesquisa 
e uma interiorização do conceito 
pretendido pelo cliente foi o 
processo que antecedeu toda a 
criação. Depois de uma base 
bem elaborada surge o projecto 
e a produção de um ambiente 
único onde o nosso mobiliário 
de referência é um marco de 
bom gosto, requinte e, acima de 
tudo, qualidade.



a nova morada do nosso 
Showroom de Vilamoura. ÉMudámos com o intuito de 

estarmos mais visíveis e acessíveis, 
não só para aqueles que já nos 
conhecem no Algarve, mas 
também para os que nos procuram 
pela primeira vez. Quem nos der o 
prazer da sua visita a este novo 
espaço, irá poder apreciar uma 
cozinha clássica, uma cozinha 
pintada e, pela primeira vez, uma 
zona dedicada exclusivamente a 
garrafeiras particulares. Para o 
início do ano está previsto o 
lançamento de uma nova linha de 
mobiliário para cozinhas, mais 
contemporânea, que pretende 
responder à crescente procura que 
se tem verificado neste mercado. 

|IM|

revemente estará disponível o nosso novo sítio. Mais simples, 
intuitivo e repleto de novas funcionalidades, permite-nos Bactualizar mais rapidamente os conteúdos e, assim, satisfazer 

melhor as suas necessidades. 
No menu principal, à esquerda, encontrará informação relativa à 

empresa - história e serviços que disponibiliza; área de contactos - onde 
poderá interagir e vizualizar mapas de localização das nossas instalações 
e contactar-nos através do preenchimento de um formulário;  poderá 
ver fotografias das obras e imagens dos projectos que temos executado 
nas principais áreas de intervenção da Velharias de Janas; e visitar o 
nosso Arquivo.

Estamos certos que irá encontrar a informação e as soluções que 
procura. Visite-nos em www.velharias-janas.pt!

Velharias de Janas lançou 
recentemente a 2ª edição do Aseu Livro de Prestígio. 

Trata-se de um livro com a mesma 
qualidade do anterior, com mais 
páginas, repleto de fotografias 
seleccionadas entre muitas das obras 
que a empresa tem efectuado ao 
longo de quase 15 anos. Edição 
limitada,  trilingue, com textos em 
Português, Inglês e Francês, que 
pretende alcançar o cada vez mais 
interessado mercado internacional.
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