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Mais do que um atelier de arquitetura, o Joana Marcelino Studio 
desenvolve projetos de interiores e design de produto. “Um 
laboratório de ideias”, nas palavras da arquiteta, garantindo que o 
seu gabinete imprime a personalidade de cada cliente, aquilo que ele 
entende que deve ser a sua casa, o seu negócio, no que considera ser 
um movimento de “psicologia ambiental”. 

todos os espaços que desenho, quero que 
exista em cada um deles uma identidade 
muito própria. É esse o conceito da 
arquitetura. Arquitetura é arte e tem 
de transmitir algo às pessoas”. E depois 
existe a produção dos projetos, para os 
quais são necessárias pessoas e empresas 
sensíveis em construir o desenho, o 
protótipo. “O projeto é concebido e 
desenvolvido sempre com colaboração 
e apoio das diferentes especialidades, 
engenharia, construtora, carpintaria, 
serralharia,  entre outras e acompanhado 
pelo cliente para que o resultado final 
esteja dentro das expetativas”.

Um dos seus últimos projetos são 
os dois postos de abastecimento de 
combustível BP do Barracão, dos quais a 
Hugsan, Comércio de Combustível Lda, é 
dona de obra, no concelho de Leiria, uma 
novidade em termos criativos. Habituada 
a trabalhar no mercado residencial e em 
projetos turísticos, o projeto da BP foi um 
desafio lançado pelo promotor de obra, 
particularmente motivador para Joana 
Marcelino, como a própria confessa. “A 
BP é uma empresa associada à ecologia 
e este factor chamou-me a atenção. Os 
meus projetos primam pela naturalidade 
e penso que poderia juntar os dados 

“Somos um laboratório de ideias” 

Apesar de ter maior volume de trabalho 
fora de Leiria, Joana Marcelino escolheu 
esta cidade no centro do país, para 
implementar o seu Studio, pois dispõe de 
uma qualidade de vida bem diferente dos 
grandes centros urbanos.  Com um estúdio 
assumidamente multidisciplinar dedicado 
à sua arte, a arquiteta explica que “em 
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todos e criar um espaço agradável para 
as pessoas”. Diferente de todas as outras 
bombas de gasolina espalhadas pelo 
país e pelo mundo, a BP do Barracão 
assume um visual pouco característico, 
com a loja revestida em chapa metálica 
perfurada que funciona como caixa de 
luz. No interior encontramos matérias 
naturais como a madeira e peças de 
design de autor.  “Bons clientes resultam 
em bons projetos “, frisa a arquiteta. A 
capacidade  de conjugar pensamentos e 
criatividade, no campo da arquitetura e 
design, em prol de um objetivo, torna este 
estúdio, ímpar. 


