Essential Opening
more” and make the collection available to a
wider public. At the same time, the atelier
can provide a workplace to support works in
progress in the region.
For sale in the store in Rua da Imprensa
à Estrela, in front of the São Bento Palacette,
are, in addition to pieces designed by the
atelier, are brands represented by Ding Dong
in Portugal such as Kevin Reilly, Vaughan,
Galerie MCDE Edition Pierre Chareau and
Veronese, and some of the prestigious furniture brands such as Molteni, Poltrona Frau,
Baxter & Cassina, as well as other pieces of
reference such as St. Louis, Lalique, Hermès,
Jean Louis Coquet & Jaune de Puiforcat,
Ercuis and Cire Trudon, to which are also
joined books, art pieces and other carefully
selected objects. 쐽

pode dispor de um local de trabalho para apoiar
as obras em curso na região.
Disponíveis no espaço situado na Rua da
Imprensa à Estrela, frente ao Palacete de São
Bento, para além das peças desenhadas pelo
atelier, estão ainda marcas agenciadas pela Ding
Dong em Portugal, como a Kevin Reilly, Vaughan,
Galerie MCDE Edition Pierre Chareau e Veronese,
algumas marcas prestigiadas de mobiliário, como
Molteni, Poltrona Frau, Baxter e Cassina, assim
como outras referências da área, como a St. Louis,
Lalique, Hermès, Jean Louis Coquet & Jaune de
Puiforcat, Ercuis ou Cire Trudon, a que se juntam
ainda livros, peças de arte e outros objetos criteriosamente escolhidos.
rua da imprensa à estrela, 17
www.dingdong.pt 쐽

From Porto to Lisbon
Ding Dong, the Porto atelier of interior architecture has opened a store in Lisbon
ding dong, o gabinete de arquitetura de interiores do porto, abre loja em lisboa
TEXT CÉSAR BRIGANTE
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ounded in Porto in 2012 as an interior
architecture design atelier by Michael
Miranda, Maria João Gonçalves and Davide
Gomes, Ding Dong has, since that time,
developed various projects which has not
only confirmed its name in the market, but
has created its own language based, according to the founders, on the premise “adapting
each case to the client”. Attention to detail
in the design and production of the pieces of
furniture and the assertive choice of decorative objects and pieces of art that go with the
space are just some of the aspects that have
contributed towards the success of this
creative team. The opening of the Lisbon
store is therefore seen as an opportunity to
“explore this scale of furniture and objects

undada no Porto, em 2012, como gabinete
de arquitetura de interiores, por Michael
Miranda, Maria João Gonçalves e Davide Gomes,
a Ding Dong tem vindo, desde essa altura, a
realizar diversos projetos, que não só têm vindo a
aﬁrmar o seu nome no mercado, como a criar uma
linguagem própria, assente, segundo os fundadores, na premissa “adaptar cada casa ao cliente”.
A atenção ao detalhe pelo desenho e produção
de peças de mobiliário e pela escolha assertiva de
objetos e obras de arte que completem o espaço
são alguns dos aspetos que têm contribuído para
o sucesso desta equipa criativa. A abertura da loja
em Lisboa é vista, assim, como uma oportunidade
de “explorar mais e mais esta escala do mobiliário
e do objeto” e disponibilizar a coleção a um
público mais vasto. Ao mesmo tempo, o gabinete
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