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AS FRASES INSPIRADORAS DO #ASNOVE ESTÃO NESTASAS FRASES INSPIRADORAS DO #ASNOVE ESTÃO NESTAS
CHÁVENAS AMOROSAS DO GATO PRETOCHÁVENAS AMOROSAS DO GATO PRETO

A marca de decoração uniu-se a So�a Castro Fernandes, autora do blogue e da página #asnove, e oA marca de decoração uniu-se a So�a Castro Fernandes, autora do blogue e da página #asnove, e o

resultado é uma coleção cápsula de chávenas, canecas, pratos, entre outras peças, que precisa deresultado é uma coleção cápsula de chávenas, canecas, pratos, entre outras peças, que precisa de

ter em sua casa.ter em sua casa.

"Quem acredita persiste. E não desiste". Esta é apenas uma das frases inspiradoras e com o poder"Quem acredita persiste. E não desiste". Esta é apenas uma das frases inspiradoras e com o poder

de o motivar para todos os desa�os que tem pela frente que pode encontrar na nova coleçãode o motivar para todos os desa�os que tem pela frente que pode encontrar na nova coleção

cápsula da loja de decoração Gato Preto.cápsula da loja de decoração Gato Preto.

Mas esta não é uma linha qualquer:Mas esta não é uma linha qualquer: em colaboração com So�a Castro Fernandes, autora do blogueem colaboração com So�a Castro Fernandes, autora do blogue

e da página de Instagram #asnove (que também já deu origem a vários e da página de Instagram #asnove (que também já deu origem a vários livroslivros), a coleção "Doses de), a coleção "Doses de

Inspiração" é composta por peças úteis, fo�nhas e que tem de ter em exposição na sua cozinha.Inspiração" é composta por peças úteis, fo�nhas e que tem de ter em exposição na sua cozinha.

Totalmente feita em Portugal, a linha em grés (material feito a partir de argila de grão �no) éTotalmente feita em Portugal, a linha em grés (material feito a partir de argila de grão �no) é

composta por um pack de dois pratos pequenos, capa de almofada, caneca e duas bowls. A coleçãocomposta por um pack de dois pratos pequenos, capa de almofada, caneca e duas bowls. A coleção

cápsula é uma edição especial do Gato Preto, estando disponível por tempo limitado, atécápsula é uma edição especial do Gato Preto, estando disponível por tempo limitado, até

sensivelmente meio de dezembro. Pode encontrar esta novidade nas lojas físicas da marca ousensivelmente meio de dezembro. Pode encontrar esta novidade nas lojas físicas da marca ou

onlineonline. . 

A coleção cápsula com So�a Castro Fernandes representa o início de uma aposta em “coleçõesA coleção cápsula com So�a Castro Fernandes representa o início de uma aposta em “coleções

colab que se distinguem por serem produtos de design exclusivo Gato Preto e de edição limitada”,colab que se distinguem por serem produtos de design exclusivo Gato Preto e de edição limitada”,

como explica Carolina Afonso, Marketing & Digital Director da marca. Já para So�a Castrocomo explica Carolina Afonso, Marketing & Digital Director da marca. Já para So�a Castro

Fernandes, “esta colaboração com o Gato Preto signi�ca a realização de um desejo muito bonito". Fernandes, “esta colaboração com o Gato Preto signi�ca a realização de um desejo muito bonito". 
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