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Era uma vez … uma colecção que reinterpreta os clássicos do 

cinema e esbate a fronteira entre o imaginário e o real, ao transpor a beleza e força de 

personagens míticas para criar heroínas na vida real.  

 

A colecção Lúcia Piloto Primavera/Verão 2014 é um palco que remete para um mundo 

fantasioso e mágico, em que a protagonista é uma mulher de personalidade vincada e 

confiante, e cuja beleza é tão sublime que nem parece real.  

 

O imaginário dos contos de princesas inspira a colecção “Fantasy Collection - Summer 2014”. 

Conheça estas e outras propostas nas nossas lojas.  

 

A Princesa da Selva… 
 

 

 

 

 

Sofisticação, determinação e garra são atributos 

que viajam das míticas personagens 

cinematográficas para a mulher do século XXI.  
 

Com um estilo muito natural e selvagem, as 

ondas largas e soltas ditam as tendências a 

outro nível transportando a imagem de “beachy 

look” para um visual mais sofisticado.  

 

 

 



A Princesa do Bosque… 
A adaptação moderna do 

requintado bouffant comprova 

como a transição de visuais 

cinematográficos de animação 

podem ser inspiradores e 

adaptáveis ao dia-a-dia.   

 

O jogo de forças entre o irreverente e o discreto é 

expressa na contenção do volume maciço num 

apanhado no topo da cabeça.  

 

 

 

A Princesa das Arábias … 

O culto dos cabelos é 

tão sobejamente 

reconhecido que a 

Disney criou uma 

personagem cujo 

principal atributo são os seus belos e longos 

cabelos.  
As tranças continuam a impor a sua presença em 

cada estação, reinventando os cabelos longos na 

sua forma e estilo. Nesta estação, a trança quer-se 

assimétrica, destacando-se de um dos lados e 

evocando um efeito “fishtail”.  

Despreocupado ou numa versão mais polida, este penteado ultrafeminino adapta-se a todos 

os gostos e ocasiões.  

 



Agradecemos que esta informação seja divulgada apenas no mês de Março. 

 

Apoio: 

 

Agradecemos ao Pestana Palace a cedência das instalações.  

 

 

Departamento de Comunicação 
Marta Lopes 
Email: comunicação@lucia-piloto.pt 
Tel: 21 712 26 00/09 

 

 

 

 

mailto:comunicação@lucia-piloto.pt

