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Reconhecida pela crí�ca como uma das grandes vozes do fado, Gisela João encontra-se neste 

momento em digressão para a apresentação do seu mais recente álbum de originais: “Nua”.

Dona de uma voz inconfundível, Gisela tem resis�do à tentação de trabalhar o fado tradicional 

contrariando a tendência de florear este género com adaptações ou fusões que o descaracteri-

zam.

Com apenas dois álbuns lançados, a fadista conta já com inumeras dis�nções e prémios, bem 

como tem sido presença frequente em alguns dos maiores fes�vais musicais, em Portugal e no 

estrangeiro. 

Para a apresentação de “Nua” nos coliseus de Porto e Lisboa, Gisela João pretendeu marcar a 

diferença na decoração do palco, contando para isso com a colaboração da marca Essen�al Home 

que desde logo se disponibilizou a ceder todo o material necessário à fadista. 

Desta froma, o cenário de “Nua” contou assim com duas peças da marca de mobiliário portugue-

sa: Konstan�n Side Table e Russel Armchair que deram à fadista e ao cenário ainda mais brilho e 

elegância.

Konstan�n Side Table
Linhas retas e formas simples são as principais carac-

terís�cas desta mesa de apoio que encarna na perfeição o 

espírito da Essen�al Home.

Com um tabuleiro de vidro seguro por um anel dourado, a 

mesa apoia-se em quatro patas de forma tubular que são 

man�das no seu lugar por um conjunto de tubos mais 

pequenos em latão dourado.

Russel Armchair
Esta poltrona chama a si todo o espírito de Hollywood. Um 

verdadeiro luxo que permite a quem se senta uma viagem 

no tempo até meados do século.

Com uma base giratória a 360º e forrada a veludo, esta é 

uma peça contenporânea e sofis�cada.
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You can download high resolu�on photos in our website’s Press Area.

Hope to her from you soon!

ABOUT ESSENTIAL HOME
Essen�al Home is the epitome of bohemian retro design. It’s midcentury modern lines merge 

important historical references from the 30’s to the late 60’s, with contemporary influences. 

From our designer, to our marketers and sales manager, together we want to assume our 

mission: to give you an endless experience of the 40’s, 50’s and the 60’s with a reliable 

costumer service to boost.

Design. Innova�on. Inspira�on. These words are with us in everything we do.

For more informa�on about Essen�al Home and our products, please contact:

CARLOS ALMEIDA | Press Rela�ons Manager

Email: calmeida@essen�alhome.eu

Skype: calmeida.eh
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