“A Ana Rita e a sua equipa captaram bem os nossos gostos enquanto casal, os quais não são necessariamente coincidentes, e souberam combiná-los na
perfeição. O envolvimento do atelier na fase de projeto da moradia foi importante para o sucesso alcançado. Entenderam o ambiente, funcionalidade e
materiais que pretendíamos para cada espaço da casa. Desafiaram-nos, com propostas e opções que não tínhamos equacionado e que resultaram muito
bem. Os produtos fornecidos pelos parceiros do atelier, nomeadamente aqueles feitos por medida, são de elevada qualidade e o trabalho por eles executado
foi bastante profissional.” “Ana Rita and her team captured well our tastes as a couple, which do not necessarily match, and knew how to combine them
perfectly. The Atelier’s involvement in the housing design phase was important for the success achieved. They understood the environment, functionality,
and materials we wanted for each area in the house. They challenged us with proposals and options that we had not considered, which worked out very well.
The products supplied by the Atelier’s partners, namely those custom-made ones, are of high quality and the work performed by them was very professional.”
“Design de luxo ultramoderno de uma casa (T8) contemporânea. Ao longo de todo o projeto, desde o briefing inicial de luxo moderno até a última entrega
de móveis de ponta cuidadosamente selecionados e elementos de design de interiores, tecidos, texturas, formas, etc; o processo foi executado de forma
altamente profissional, com senso impecável de design de interiores de alta qualidade, enquanto captava a essência de uma ‘casa de luxo moderna’ num
prazo final apertado. O resultado final é absolutamente fantástico e intemporal nos mais pequenos detalhes – para anos desfrutar da casa perfeita com o
design de interior perfeito. A equipa é altamente profissional e isso transparece em cada etapa de todo o projecto. “Este merece onze!”” “Luxury ultra modern
interior design for modern contemporary (T8) house. Throughout the whole project, from the initial brief of modern luxury to the last delivery of carefully
selected top end furniture and interior design elements, fabrics, textures, shapes etc; the process was highly professionally executed with impeccable sense
of high end interior design while capturing the essence of ‘modern luxury home’ under a tight schedule. End result is absolutely fantastic and timeless to the
smallest detail - for years to enjoy the perfect house with the perfect interior design. The team is highly professional and it really shows in every single step
through the whole project. “This one goes to eleven!”.” “A Ana Rita é uma pessoa especial, que tive extrema sorte de conhecer, ao adquirir um apartamento
em Portugal! Trata-se de uma profissional sensível, elegante e competente que, apesar do pouco contacto, entendeu perfeitamente o meu gosto e a minha
personalidade, para fazer do meu apartamento uma verdadeira segunda casa, como um Lar, o que é melhor do que eu poderia imaginar. Só tenho a lhe
agradecer!” “Ana Rita is a special person, who I was extremely lucky to meet when purchasing an apartment in Portugal! She is a sensitive, elegant, and
competent professional who, despite the limited contact, perfectly understood my taste and my personality. The Atelier made my apartment a Home away
from Home, which is better than I could have imagined. I just have to thank her!” “Não foi apenas um trabalho de decoração, foi uma marca de bom gosto
que acrescentou mais valia no vivenciar do espaço, proporcionando desse modo melhor qualidade de vida. Obrigado, Ana Rita Soares!” “It wasn’t just a decor
job, it was a mark of good taste that added value to the experience of the space, thus providing a better quality of life. Thank you, Ana Rita Soares!” “Somos
uma família com três filhos, e mudámos de casa em plena pandemia. Gosto imenso de decoração, sou seguidora das mais variadas referências nesta área,
e o trabalho da Ana Rita Soares desde sempre me agradou imenso. Há cerca de um ano visitámos uns amigos nossos em Azeitão, e foi com admiração que
vimos a sua casa com o interior completamente renovado. A casa parecia outra, e estava decorada com imenso gosto. Perguntámos aos nossos amigos sobre
quem tinha feito o projeto. Resposta deles: “Foi a Ana Rita Soares!”. (...) A decisão de quem nos ia ajudar a decorar a nossa nova casa foi tomada nesse dia. (...)
Excelentes profissionais, criativos, e pró-ativos, procuraram as melhores soluções para o nosso projeto dentro do orçamento e preferências que partilhámos
com eles. No desenvolvimento do projeto, a equipa ARS pensou em todos pormenores, e a conjugação da qualidade dos materiais com o design apelativo e
simultaneamente prático, é o ponto forte que marcou e fez a diferença. Agradecemos todo o esforço e empenho, disponibilidade e simpatia. O resultado final
correspondeu fielmente às expectativas iniciais, que eram altas!” “We are a family with three children, and we moved home in the middle of the pandemic.
I love design, I am a follower of the most varied references in this area, and Ana Rita Soares’ work has always pleased me immensely. About a year ago, we
visited some friends of ours in Azeitão, and it was with wonder that we saw their house with the interior completely renovated. The house looked different
and was decorated with great taste. We asked our friends about who had done the project. Their reply: “It was Ana Rita Soares!”. (...) The decision of who was
going to help us decorate our new house was made that day. (...) Excellent professionals, creative, and proactive, looked for the best solutions for our project
within the budget and preferences we shared with them. In developing the project, the ARS team thought about every detail. The mixture of the quality of the
materials with the appealing and simultaneously practical design is the strong point that made the difference. We appreciate all the effort and commitment,
availability, and sympathy. The result faithfully lived up to the high initial expectations!” “A Ana Rita e a sua equipa fizeram um trabalho fenomenal com o nosso

“OS ESPAÇOS SÃO A NOSSA TELA.”
“SPACES ARE OUR CANVAS.”
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Founds the ARS - ID Atelier
in Lisbon.
Joins the reality TV show
‘Querido Mudei a Casa’
(Portuguese
equivalent
of Changing Rooms/While
You Were Out), where she
features for 6 years.
(2006-2012)
Funda o Atelier ARS - ID
em Lisboa.
Integra
o
Programa
Televisivo ‘Querido Mudei
a Casa’ durante 6 anos.
(2006-2012)

2006

In charge of the interior
design segment of the
‘Mais Mulher’ program on
SIC Mulher TV channel.
(2011-2012)
Responsável pela rúbrica
de decoração no programa
‘Mais Mulher’ da SIC
Mulher.
(2011-2012)

Publicação do livro ‘10
years Designers Projects’
sobre o projecto Love
Tiles (de 2014).
Prémio European Property
Awards - ‘Be.Live Project’.

2011

2018

A’DESIGN
AWARD
&
COMPETITION: 2 Bronze
Interior Design Awards.
A’DESIGN
AWARD
&
COMPETITION: 2 Prémios
Bronze de Design de
Interiores.
New Projects
Novos Projectos

2022

2004

2010

2013

2020

Estudou Arquitetura.
Formou-se em Design de
Interiores pelo IADE de
Madrid.

Cria e coordena o curso
de Design de Interiores
(de 3 anos), na Magestil,
Lisboa.
Professora e Coordenadora
da equipa pedagógica.
Cria o Curso de Curta
Duração na Escola de
Moda de Lisboa.

Lançamento do livro:
‘Dê uma volta à sua
casa! Quem vê casa, vê
corações’, editora NEXO
com
lançamento
no
Palácio Foz e FNAC.
Restauradores – Centro
histórico de Lisboa.

Prémios Lusófonos de
Arquitectura e Design de
Interiores: 3 Prémios Ouro
e 3 Prémios Prata

Studied Architecture.
Graduated in Interior
Design by the IADE of
Madrid.

Creates and coordinates
the Interior Design course
of three-year at Magestil,
Lisbon.
Teacher and coordinator
of the pedagogical team.
Creates the Short Course
at Escola de Moda in
Lisbon.
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Publication of the book
‘10
years
Designers
Projects’ about Love Tiles
project (of 2014).
Won European Property
Awards - ‘Be.Live Project’.

Releases book ‘Dê uma
volta à sua casa! Quem
vê casa, vê corações’,
publishing house NEXO,
launched
at
Palácio
Foz
and
FNAC,
in
Restauradores - Historic
Lisbon Centre.

Lusófonos de Arquitectura
e Design de Interiores
Awards: 3 Gold Prizes and
3 Silver Prizes
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O Atelier Ana Rita Soares é uma empresa
de Design e Arquitectura de Interiores
reconhecida nacional e internacionalmente.
Fornecemos um serviço completo e focado
em trazer arte, estilo e conforto únicos aos
espaços residenciais, comerciais e hotelaria.

Atelier Ana Rita Soares is a nationally
and internationally recognized Interior
Design
and
Architecture
company.
We provide a full service focused on
bringing unique art, style, and comfort to
residential, commercial, and hotel spaces.

Fundada em 2006 em Lisboa - Portugal, a
empresa cresceu gradualmente e alcançou
um nível de excelência incomparável nos
seus projetos tornando-se referência no
mercado nacional. Entre os seus inúmeros
atributos, destaca-se a capacidade de
encontrar soluções criativas, pragmáticas e
personalizadas para cada projeto, cumprindo
rigorosamente prazos e orçamentos propostos,
mantendo a essência de cada espaço.

Founded in 2006 in Lisbon - Portugal, the Atelier
grew gradually and reached an unparalleled
level of excellence in its projects, becoming
a reference in the national market. Standing
out among its numerous characteristics is
the ability to find creative, practical, and
personalized solutions for each project, to
preserve the essence of each space, while
rigorously complying with deadlines and
proposed budgets.

O expertise do Atelier reside na escolha dos
materiais a serem utilizados, atendendo à sua
qualidade, funcionalidade e intemporalidade,
tanto no Design como na Arquitectura de
Interiores.
O objetivo final é criar espaços que
respondam às necessidades dos clientes
e que tragam uma experiência de bemestar ímpar, a ponto de estimular quem os
vivencia a deixarem-se ali ficar, ou voltar.

The Atelier’s expertise lies in choosing the
materials to be used, with an eye on their
quality, functionality, and timelessness, both
in Interior Design and Architecture.
The final goal is to create spaces that respond
to the needs of its customers and that bring
a unique feeling of wellbeing, encouraging
those who experience it to stay there or come
back.

O profissionalismo que vão encontrar no Atelier
ARS - ID é a resposta certa para quem procura
uma equipa dinâmica, pragmática, fiável e
que saiba escutar as orientações fornecidas.

8

The professionalism you will find at Atelier ARS
- ID is just the ticket for anyone looking for a
dynamic, pragmatic, reliable team that knows
how to listen to the guidelines provided.
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Essência
Essence

Serviços
Services

Os nossos serviços de Design e Arquitectura de
Interiores têm como objectivo obter o melhor
de cada espaço, tanto na funcionalidade
como na segurança, estética e conforto.
Desta forma, agregamos valor ao imóvel, seja
este residencial, comercial e/ou hoteleiro.
●
●

●
●

●
●
●

Desenhos técnicos e plantas detalhadas do
imóvel ou divisões a intervir;
Escolha de revestimentos e acabamentos,
tanto na Arquitectura quanto no Design de
Interiores;
Acompanhamento desde da fase conceptual
e criativa até à execução e entrega de obra;
Escolha, desenho, produção, orçamento
e aquisição de mobiliário e elementos
decorativos;
Consultoria de peças de arte;
Desenho 3D do projecto de Design e
Arquitectura de Interiores;
Visita virtual 360º (opcional).

Our Design and Interior Architecture services
aim to make the best of each space, in terms
of functionality and safety, aesthetics and
comfort. This way, we add value to the property,
be it residential, commercial, and/or hotel.
●
●

Os projectos do Atelier são únicos. Move-nos a paixão por criar espaços, cenários onde se
passam as vidas dos nossos clientes e as nossas.
Distinguimo-nos pela atenção que temos aos detalhes e o rigor em cada etapa do projecto. O
desafio encontrado em cada proposta é, na prática, o de criar espaços que resistam à passagem
do tempo e, conceptualmente, o de materializar sonhos.

●
●

●

The Atelier’s projects are unique. We are driven by the passion for creating spaces, settings
where our clients’ and our lives evolve.

●
●

Technical drawings and detailed plans of
the property or divisions to be intervened;
Selection of coatings and finishes, both in
Architecture and Interior Design;
Monitoring from the conceptual and creative
phase to execution and delivery;
Selection, design, production, budget, and
purchasing of furniture and decorative
objects;
Art consulting;
3D design of the Interior Design and
Architecture project;
360º virtual tour (optional).

We stand out for our attention to detail and rigor at every stage of the project. The challenge
of each our undertaking is, in practice, to create spaces that resist the passage of time and,
conceptually, to materialize dreams.
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Comporta
2021
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“Um design de luxo ultramoderno para uma residência
contemporânea (T8).
Ao longo de todo o projeto, desde o briefing inicial que
contemplava o conceito do luxo moderno, até a entrega
final dos melhores e cuidadosamente selecionados móveis e
outros elementos do design de interiores, tais como: tecidos,
texturas, formas, etc; o processo foi altamente profissional,
executado com um senso impecável e sofisticado de design
de interiores, enquanto alcançava a essência de uma
‘casa de luxo moderna’ dentro do prazo final acordado
inicialmente. O resultado final é absolutamente fantástico
e intemporal nos mais pequenos detalhes – para desfrutar
por anos da casa perfeita, com o design de interior perfeito.
A equipa é extremamente profissional e isso transparece em
cada etapa de todo o projeto. “This one goes to eleven!””
“Luxury ultra modern interior design for modern
contemporary (T8) house.
Throughout the whole project, from the initial brief of
modern luxury to the last delivery of carefully selected
top end furniture and interior design elements, fabrics,
textures, shapes etc; the process was highly professionally
executed with impeccable sense of high end interior design
while capturing the essence of ‘modern luxury home’
under a tight schedule. End result is absolutely fantastic
and timeless to the smallest detail - for years to enjoy the
perfect house with the perfect interior design. The team is
highly professional and it really shows in every single step
through the whole project. “This one goes to eleven!””
O.K.
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Aroeira
2021
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“A Ana Rita e a sua equipa captaram bem os nossos
gostos enquanto casal, os quais não são necessariamente
coincidentes, e souberam combiná-los na perfeição. O
envolvimento do atelier na fase de projeto da moradia
foi importante para o sucesso alcançado. Entenderam o
ambiente, funcionalidade e materiais que pretendíamos
para cada espaço da casa. Desafiaram-nos, com propostas
e opções que não tínhamos equacionado e que resultaram
muito bem. Os produtos fornecidos pelos parceiros do
atelier, nomeadamente aqueles feitos por medida, são
de elevada qualidade e o trabalho por eles executado foi
bastante profissional.”
“Ana Rita and her team captured well our tastes as a couple,
which do not necessarily match, and knew how to combine
them perfectly. The Atelier’s involvement in the housing
design phase was important for the success achieved. They
understood the environment, functionality, and materials
we wanted for each area in the house. They challenged
us with proposals and options that we had not considered,
which worked out very well. The products supplied by the
Atelier’s partners, namely those custom-made ones, are
of high quality and the work performed by them was very
professional.”
Filipa e Carlos Caetano
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O Atelier ARS-ID iniciou a colaboração
neste projecto desde a fase de
arquitectura, tendo sido responsável pela
definição e escolha de todos os materiais
de acabamento e revestimento da casa
(incluindo de todas as casas de banho), e
design de peças estruturais como a parede
da lareira e duplo pé direito e todas as
estantes e armários fixos e integrados na
arquitectura, e culminando com todos os
layouts, e decoração.
Atelier ARS-ID began collaborating on this
project from the architectural stage. It
was in charge of defining and choosing
all finishing and coating materials for the
house and designing structural parts, such
as the wall with the fireplace, the double
ceiling height and all shelves and cabinets
fixed and integrated into the architecture,
culminating in all the layouts and decor.
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Lux Deco Outono 2021
Lux Deco Autumn 2021
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Projecto 3D
3D Project
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Realidade
Reality
27

Restelo
2020
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“Conheci o Atelier Ana Rita Soares através da comunicação social. Coincidindo com o início do
projecto para construção da minha nova casa, retive que o estilo e abordagem usados pela equipa
do atelier nas suas intervenções, iam ao encontro do que eu pretendia.
As minhas expectativas foram ultrapassadas e sinto-me muito feliz e confortável com o ambiente
criado, que acho perfeito sem ostentação.
O elevado profissionalismo e dedicação das suas colaboradoras, com realce para o empenho que a
Arquitecta Ana Rita Soares demonstrou ao longo do projecto, foram inigualáveis não descurando a
atenção com os detalhes e rigor nos pormenores.
E o resultado está à vista: além de já ter sido motivo de atenção dos medias do sector, cada vez
que alguém visita a moradia fica encantado com a decoração e o ambiente criado.”
“I got to know Atelier Ana Rita Soares through social media. When my new house project began, I
recalled the style and approach used by the Atelier’s team throughout their work and figured they
were in line with what I desired.
My expectations were exceeded, and I’m very happy and comfortable with the designed
environment, which I think is perfect without ostentation.
The high professionalism and dedication of its collaborators, stressing the commitment shown by
the architect Ana Rita Soares throughout the project, were unparalleled, with full attention to
detail and rigor in every aspect.
And the result is visible: in addition to having already been the focus on the media, every time
someone visits the house, they are enchanted with the design and the atmosphere created.
Dr. José Teixeira
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A arquitectura contemporânea e linhas
orgânicas e depuradas que definem esta
moradia não deixam ninguém indiferente.
O Atelier Ana Rita Soares acompanhou este
projeto desde a sua fase mais embrionária,
sendo responsável por toda a parte de
arquitectura de interiores, desde a seleção
de materiais de acabamento e cerâmicos,
bem como todo o desenho de cozinha e
casas de banho, culminando com o projeto
de decoração.
The contemporary architecture and organic,
refined lines which define this house leave no
one indifferent. The Atelier Ana Rita Soares
followed this project from its embryonic
stage, being responsible for all the interior
architecture, from the selection of finishing
and ceramic materials, to the entire kitchen
and bathroom design, culminating with the
decoration project.
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Lux Deco Inverno 2021
Lux Deco Winter 2021
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Projecto 3D
3D Project
36

Realidade
Reality
37

Urban Garden
2020
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“A Ana Rita é uma pessoa especial, que tive extrema sorte de conhecer, ao adquirir um apartamento
em Portugal! Trata-se de uma profissional sensível, elegante e competente que, apesar do
pouco contacto, entendeu perfeitamente meu gosto e minha personalidade, para fazer do meu
apartamento uma verdadeira segunda casa, como um Lar, o que é melhor do que eu poderia
imaginar. Só tenho a lhe agradecer!”
“Ana Rita is a special person, who I was extremely lucky to meet when purchasing an apartment in
Portugal! She is a sensitive, elegant, and competent professional who, despite the limited contact,
perfectly understood my taste and my personality. The Atelier made my apartment a Home away
from Home, which is better than I could have imagined. I just have to thank her!”
Marcelo Fonseca
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Situada numa localização privilegiada nos arredores de Lisboa, esta penthouse serve de segunda
habitação para uma família dividida entre a capital portuguesa e o Rio de Janeiro.
Os tons quentes trazidos pela madeira e pelas tonalidades terrosas dos revestimentos e tecidos,
contrapostos ao mobiliário de linhas direitas e estilizadas, são transpostos num projecto com
uma modernidade tropical.
Cumprindo com a filosofia do Atelier, este apartamento não foi exceção e levou o conceito
“tailor-made” ao seu expoente máximo – em todas as divisões tudo foi desenhado à medida, e
criado com o rigor que o caracteriza, à imagem desta família e deste espaço.
Located in a privileged spot on the outskirts of Lisbon, this penthouse serves as a second home
for a family split between the Portuguese capital and Rio de Janeiro.
The warm tones brought by the wood and the earthy tones of the wall linings and fabrics, that
contrast with the straight and stylized lines of the furniture, are transposed into a project with
tropical modernity.
In line with the Atelier’s philosophy, this apartment was no exception and brought the “tailormade” concept to its maximum expression – in every room. Everything was custom-made and
developed with the utmost rigor, characteristic of the Atelier, and reflecting this concrete
family on this space.
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“Pretendemos criar uma experiência única, em
que a fusão entre dois mundos e as suas culturas
foi, para o Atelier Ana Rita Soares, o ponto de
partida para este projeto.”
“We intended to create a unique experience, in
which the fusion between the two worlds and
their cultures was, for the Atelier Ana Rita Soares,
the starting point in this project.”
Ana Rita Soares

Lux Deco Primavera 2021
Lux Deco Spring 2021
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Projecto 3D
3D Project
46

Realidade
Reality
47

Quinta do Cedro
2022
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O projecto de interiores deste apartamento duplex citadino foi pensado para toda a família e
resulta de uma fusão entre influências asiáticas e a procura dos proprietários por um minimalismo
confortável, onde sobressai a simplicidade dos materiais como a madeira utilizada, a leveza das
tonalidades claras, e o mobiliário integrado que complementa a arquitectura existente.
The interior project of this city duplex apartment was designed for the whole family and is the
result of a fusion between Asian influences and the owners' search for a comfortable minimalism,
where the simplicity of the materials such as the wood used, the lightness of the tones, and the
integrated furniture that complements the existing architecture stand out.
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Projecto 3D
3D Project
56

Realidade
Reality
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“Os ambientes que criamos são essencialmente
depurados e intemporais, porém sentimo-nos
confortáveis com diferentes estilos, consoante o
cliente e as premissas que obtemos dele.
O desafio encontrado em cada projecto é, na
prática, o de criar espaços que resistam estética
e funcionalmente à passagem do tempo. Por fim,
rigor e comprometimento para com o cliente, é o
nosso objetivo.”
“The environments we create are essentially
refined and timeless, but we feel comfortable
working with different styles, depending on the
client’s wishes.
The challenge found in each project is to create
spaces that aesthetically and functionally resist
the passage of time. Finally, rigor and commitment
to the client is our goal.”
Ana Rita Soares
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“A Ana Rita e a sua equipa captaram bem os nossos gostos enquanto casal, os quais não são necessariamente coincidentes, e souberam combiná-los na
perfeição. O envolvimento do atelier na fase de projeto da moradia foi importante para o sucesso alcançado. Entenderam o ambiente, funcionalidade e
materiais que pretendíamos para cada espaço da casa. Desafiaram-nos, com propostas e opções que não tínhamos equacionado e que resultaram muito
bem. Os produtos fornecidos pelos parceiros do atelier, nomeadamente aqueles feitos por medida, são de elevada qualidade e o trabalho por eles executado
foi bastante profissional.” “Ana Rita and her team captured well our tastes as a couple, which do not necessarily match, and knew how to combine them
perfectly. The Atelier’s involvement in the housing design phase was important for the success achieved. They understood the environment, functionality,
and materials we wanted for each area in the house. They challenged us with proposals and options that we had not considered, which worked out very well.
The products supplied by the Atelier’s partners, namely those custom-made ones, are of high quality and the work performed by them was very professional.”
“Design de luxo ultramoderno de uma casa (T8) contemporânea. Ao longo de todo o projeto, desde o briefing inicial de luxo moderno até a última entrega
de móveis de ponta cuidadosamente selecionados e elementos de design de interiores, tecidos, texturas, formas, etc; o processo foi executado de forma
altamente profissional, com senso impecável de design de interiores de alta qualidade, enquanto captava a essência de uma ‘casa de luxo moderna’ num
prazo final apertado. O resultado final é absolutamente fantástico e intemporal nos mais pequenos detalhes – para anos desfrutar da casa perfeita com o
design de interior perfeito. A equipa é altamente profissional e isso transparece em cada etapa de todo o projecto. “Este merece onze!”” “Luxury ultra modern
interior design for modern contemporary (T8) house. Throughout the whole project, from the initial brief of modern luxury to the last delivery of carefully
selected top end furniture and interior design elements, fabrics, textures, shapes etc; the process was highly professionally executed with impeccable sense
of high end interior design while capturing the essence of ‘modern luxury home’ under a tight schedule. End result is absolutely fantastic and timeless to the
smallest detail - for years to enjoy the perfect house with the perfect interior design. The team is highly professional and it really shows in every single step
through the whole project. “This one goes to eleven!”.” “A Ana Rita é uma pessoa especial, que tive extrema sorte de conhecer, ao adquirir um apartamento
em Portugal! Trata-se de uma profissional sensível, elegante e competente que, apesar do pouco contacto, entendeu perfeitamente o meu gosto e a minha
personalidade, para fazer do meu apartamento uma verdadeira segunda casa, como um Lar, o que é melhor do que eu poderia imaginar. Só tenho a lhe
agradecer!” “Ana Rita is a special person, who I was extremely lucky to meet when purchasing an apartment in Portugal! She is a sensitive, elegant, and
competent professional who, despite the limited contact, perfectly understood my taste and my personality. The Atelier made my apartment a Home away
from Home, which is better than I could have imagined. I just have to thank her!” “Não foi apenas um trabalho de decoração, foi uma marca de bom gosto
que acrescentou mais valia no vivenciar do espaço, proporcionando desse modo melhor qualidade de vida. Obrigado, Ana Rita Soares!” “It wasn’t just a decor
job, it was a mark of good taste that added value to the experience of the space, thus providing a better quality of life. Thank you, Ana Rita Soares!” “Somos
uma família com três filhos, e mudámos de casa em plena pandemia. Gosto imenso de decoração, sou seguidora das mais variadas referências nesta área,
e o trabalho da Ana Rita Soares desde sempre me agradou imenso. Há cerca de um ano visitámos uns amigos nossos em Azeitão, e foi com admiração que
vimos a sua casa com o interior completamente renovado. A casa parecia outra, e estava decorada com imenso gosto. Perguntámos aos nossos amigos sobre
quem tinha feito o projeto. Resposta deles: “Foi a Ana Rita Soares!”. (...) A decisão de quem nos ia ajudar a decorar a nossa nova casa foi tomada nesse dia. (...)
Excelentes profissionais, criativos, e pró-ativos, procuraram as melhores soluções para o nosso projeto dentro do orçamento e preferências que partilhámos
com eles. No desenvolvimento do projeto, a equipa ARS pensou em todos pormenores, e a conjugação da qualidade dos materiais com o design apelativo e
simultaneamente prático, é o ponto forte que marcou e fez a diferença. Agradecemos todo o esforço e empenho, disponibilidade e simpatia. O resultado final
correspondeu fielmente às expectativas iniciais, que eram altas!” “We are a family with three children, and we moved home in the middle of the pandemic.
I love design, I am a follower of the most varied references in this area, and Ana Rita Soares’ work has always pleased me immensely. About a year ago, we
visited some friends of ours in Azeitão, and it was with wonder that we saw their house with the interior completely renovated. The house looked different
and was decorated with great taste. We asked our friends about who had done the project. Their reply: “It was Ana Rita Soares!”. (...) The decision of who was
going to help us decorate our new house was made that day. (...) Excellent professionals, creative, and proactive, looked for the best solutions for our project
within the budget and preferences we shared with them. In developing the project, the ARS team thought about every detail. The mixture of the quality of the
materials with the appealing and simultaneously practical design is the strong point that made the difference. We appreciate all the effort and commitment,
availability, and sympathy. The result faithfully lived up to the high initial expectations!” “A Ana Rita e a sua equipa fizeram um trabalho fenomenal com o nosso

