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Um look sem falhas
Livro de Maria Guedes resolve dilema diário das mulheres

A Ideias de Ler publica, a 5 de Novembro, Tanta roupa e nada para vestir,
de Maria Guedes, um livro indispensável, que ajuda a resolver um dilema
diário das mulheres e a conseguir um look sem falhas. A apresentação
acontece nesse mesmo dia, no Espaço MK2, em Lisboa (ao Chiado), às 19:00.
Tanta roupa e nada para vestir é «um desabafo» que Maria Guedes, fashionista, ouve «com
regularidade». Na génese do livro está a vontade de ajudar as pessoas a eliminarem um
comportamento de «consumo impulsivo» absolutamente indesejável para o guarda-roupa e para a
carteira.
Neste guia indispensável, a autora ajuda a encontrar, no meio de tanta oferta, peças práticas,
confortáveis e elegantes. Roupa que deixe as mulheres preparadas para um dia que se divide em
cenários de trabalho, de família, de amigas, de lazer, de crianças e de tarefas domésticas. Aliás,
Maria Guedes considera que «peças essenciais, pensadas para um estilo e lifestyle específicos,
fazem maravilhas» pela economia pessoal das mulheres, «diminuem o tempo de indecisão matinal
e melhoram consideravelmente» a imagem e estado de espírito.
Tanta roupa e nada para vestir é, portanto, uma «excelente prenda de Natal», que permite
«começar o ano de forma refrescante». Ao longo de 144 páginas, pensadas para dar um cariz
prático ao livro, Maria Guedes conduz as leitoras, que podem ter qualquer idade e fisionomia,
através de todos os passos necessários para uma reorganização total de imagem, estilo e guardaroupa.
A apresentação, no Espaço MK2, um local irreverente e inovador, inclui música ambiente com um
DJ convidado, um cocktail e decoração com peças criadas por Maria Guedes.

Excertos do livro
Índice: http://recursos.portoeditora.pt/recurso?&id=1439190
Ilustrações: http://recursos.portoeditora.pt/recurso?&id=1439191
Textp: http://recursos.portoeditora.pt/recurso?&id=1439212

Informações adicionais: Rui Couceiro
22 608 83 42 / 91 322 64 37 / info@ideiasdeler.pt

1/2

Maria Guedes nasceu em Lisboa em 1978 e desde cedo
revelou um enorme fascínio pelo mundo da moda.
Licencia-se em Marketing e Publicidade em 2000 e, três
anos

mais

tarde,

conclui

uma

pós-graduação

em

Comunicação e Imagem.
Em 2006, viaja para Nova Iorque onde frequenta o
Associates Fashion Studies Program da Parsons – the New
School for Design.
Estagia com os reconhecidos designers americanos Zac
Posen e Jill Stuart e colabora na organização da New York
Fashion Week.
De regresso a Portugal dedica-se ao Personal Styling,
Shopping Assistido e Design de roupa por medida. Continua
© www.migueldomingos.com

a desenvolver projectos de design de acessórios (para

outras marcas), ilustração e pintura.
No início de 2009 lança o seu blogue www.mariaguedeslisboa.blogspot.com com considerações
diárias sobre moda, estilo, ilustração e compras.

http://espaco.mk2.pt/
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