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Lúcia Piloto Cabeleireiros apresenta Coleção 2018/2019 

 
Inspirada nos conceitos de Dança, Movimento, Leveza, Transparência e Elegância, Hi-Light by 

Lúcia Piloto é a nova coleção da Lúcia Piloto Cabeleireiros na qual o jogo de luz e cores está em 

destaque e realça a sofisticação e modernidade que caracterizam a marca.  

 

Movimento e Cor são palavras-chave da nova Coleção Fall|Winter 2018-19, para a qual Lúcia 

Piloto, a directora criativa da marca, criou penteados atuais e elegantes, onde os tons louros e 

cinzas são destacados como a cor desta estação.  

 

“Hi-light transmite a beleza etérea dos dançarinos, independente do seu estilo, e transporta-a 

para o nosso dia-a-dia. É assim que se pretendem os visuais para a próxima temporada: 

cabelos naturais, com movimento, sejam soltos ou apanhados e com a elegância única destes 

artistas. Nesta coleção quisemos ir mais além e espelhar a leveza e delicadeza dos movimentos, 

explorando a cor e o brilho dos cabelos”, explica Lúcia Piloto, diretora criativa, administradora 

e fundadora do grupo com o seu nome.  

 

A sessão fotográfica da coleção esteve a cargo do premiado fotógrafo internacional Yves 

Callewaert, que transportou para as imagens o valor e conceito aspiracional da marca, 

enquanto o styling foi realizado pela produtora de moda Gabriela Pinheiro. A criação de 

identidade, mood gráfico e toda a estratégia de comunicação foram desenvolvidos pela 

agência criativa CARMEN, do Grupo YoungNetwork.   

 

Ditando tendências há mais de 40 anos, o grupo reconhecido pela sua qualidade e prestígio 

apresenta, assim, uma nova criação de moda e beleza rica em luz e cor.  

 

LOOK FOR YOUR LIGHT | FEEL YOUR DANCE | RELEASE YOUR MOVEMENT | FIND YOUR 

FREEDOM 

 

Imagens em alta resolução disponíveis em:  

https://drive.google.com/drive/folders/1lYzSa43efrme2jmCY0lMeu2CH0D2TDjx?usp=sharing   

 

 

Sobre o Grupo Lúcia Piloto  

Fundado em 1977 e mantendo-se 100% português, o Grupo Lúcia Piloto detém vasta experiência no 

mercado da beleza e bem-estar, tendo actualmente seis cabeleireiros, um spa, uma academia de 

formação profissional e loja online.  

A fundadora, Lúcia Piloto, lançou a sua própria marca em 1977, abrindo o seu primeiro espaço de 

cabeleireiro no Saldanha e, desde então tem vindo a desenvolver um percurso profissional de sucesso. 

As lojas Lúcia Piloto são espaços premium com localizações privilegiadas, nas principais zonas e  

http://yvescallewaert.com/
http://yvescallewaert.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1lYzSa43efrme2jmCY0lMeu2CH0D2TDjx?usp=sharing
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shoppings da Grande Lisboa, onde o design, modernidade e o conforto são 

pensados ao pormenor para oferecer uma experiência completa a todos os que as visitam. Aliada a uma 

selecção criteriosa de profissionais, a marca garante a diferenciação no atendimento e na diversidade da 

oferta, reunindo como principal stakeholder a Divisão dos Produtos Profissionais L’Oréal. Distinguida e 

galardoada com diversos prémios de carreira, destaca-se a condecoração em 2006 de Comendadora da 

Ordem de Mérito entregue  

 

 

pelo Presidente da República da altura, Dr. Jorge Sampaio, sendo a única cabeleireira com esta distinção 

em Portugal.  

Em 2007, o Grupo alargou o conceito da sua actividade principal, os cabeleireiros, e diversificou o 

negócio ao lançar o seu primeiro spa, um autêntico templo de beleza integrado num espaço com cerca 

de 1500 m2, no espaço da Av. 5 de Outubro.  

Em 2011 o Grupo deu mais um passo importante e abriu a Academia Lúcia Piloto – a primeira Academia 

de Formação Profissional de Cabeleireiro, em Portugal, dentro de um grupo empresarial desta 

actividade.  

Actualmente o Grupo Lúcia Piloto detém uma cadeia com 6 salões de cabeleireiro, situados em zonas 

chave da cidade de Lisboa, Almada e Cascais, um Spa, uma Academia de Formação Profissional e está 

presente em Shop Online. 

 

Para mais informações consulte: https://www.luciapiloto.pt/pt/  

 

 

CONTACTOS   

Inês Santos 
Taylor | YoungNetwork Group  
Tel.: 210 993 767 
Tlm.: 962 090 267 
E-mail: inessantos@taylor365.pt   
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