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Três temas, três lojas,     compras várias...
África 
Ao entrar na Batuke sente-se a alma de África. Mobiliário de design africano, de bom-gosto, qualidade, onde 
cada pormenor revela as diferentes etnias africanas é o que pode descobrir na loja situada no Parque das Na-
ções. Os tons terra em contraste com os garridos misturam-se com materiais como o couro, madeira, motivos 
de peles dos animais… tudo com total exclusividade, garantindo a cada cliente um serviço personalizado.
A Batuke surge como uma marca que se distingue num novo conceito de mobiliário, tendo o continente afri-
cano como ponto de partida, onde predominam peças com influência de várias culturas, tribos e países. A loja 
respira esse espírito selvagem, virgem, onde reina a liberdade e o contraste entre o Homem e a vida animal. 
Além de todo o requinte, na Batuke encontra serviços diferenciados, que vão desde a aquisição e encomen-
da de peças personalizadas e exclusivas, passando por listas de casamento, a projectos de decoração de 
interiores, até a vouchers ou cheque-oferta.
Aberta de segunda a sexta, entre as 11h e as 21h, ao fim-de-semana até às 20h, a Batuke dispõe de garagem 
privativa. Para usufruir de um momento em África só tem de se dirigir à Alameda dos Oceanos, lote 1.02.1.2 F, 
no Parque das Nações.

Japão
É na Rua do Rosário, no número 242, no Porto, que o Japão cabe entre quatro paredes. 
Chama-se Kuri Kuri Shop e abriu portas no final do mês de Novembro com uma oferta 
alargada dos mais variados produtos desde alimentação, bonecos, caligrafia, cerâmica, 
chá, origami, livros, papelaria, têxteis, moda, acessórios… tudo vindo do país onde o sol 
nasce, com novidades que chegam todas as semanas. Pretende afirmar-se como um 
espaço que tem um pouco de tudo da cultura nipónica, com a promessa de promovê- 
-la, seja através de workshops, exposições ou concursos. 
O nome da loja também ele tem significado. Kuri Kuri é uma expressão informal que os 
japoneses usam para designar algo que é “amoroso”, aplicando a expressão para fala-
rem de algo que lhes é querido, normalmente usado para designar crianças e pequenos 
animais, quando eles são amorosos, adoráveis. Este é um projecto pessoal que nasce 
da vontade de Ana Cancela, licenciada em Marketing, que decidiu abrir a Kuri Kuri Shop 
depois de uma viagem de um mês pelo Japão.

Portugal
Uma viagem atrás no tempo que se repercute no presente através de produtos que fizeram parte da vida dos nossos avós, 
que atravessaram gerações, e continuam hoje a marcar presença no nosso quotidiano. Produtos 100% portugueses que 
mantêm as suas embalagens originais – ou muito próximo – e uma boa dose de manufactura. Produtos exclusivos, outros 
não, que fazem as delícias dos portugueses mais saudosos ou dos turistas mais curiosos quando entram na loja A Vida Por-
tuguesa. Tudo começou com um trabalho de investigação da jornalista Catarina Portas sobre produtos portugueses antigos. 
Teve a convicção de que esses produtos têm lugar no futuro. E o seu sucesso comprova-o. 
Situada no coração do Chiado, em Lisboa, a escolha do local está em sintonia com o conceito de loja, tendo ocupado as 
antigas instalações do armazém e fábrica de perfumes David & David, conservando e preservando os originais armários de 
madeira e os frascos de pó-de-arroz. 
Para já, é em Lisboa que A Vida Portuguesa encontra o seu espaço, mas já este ano está 
perspectivada a abertura de uma loja no Porto.  Além de Portugal, A Vida Portuguesa já 
alargou raízes em Espanha e França. 


