
Conceito



Trintage é um estilo, um gosto, uma forma de estar... Trintage é dar valor ao 
passado, a olhar para o futuro... 

Para os/as amantes da(s) história(s)! 

#design   #valorizar   #identidade   #saudade 
#criatividade   #reinvenção



Áreas de Atuação

Partilha de Conteúdos

Aluguer de Antiguidades para Decoração, 
Vitrinismo e Produção Multimédia;

Design e desenvolvimento de soluções 
para espaços comerciais 

facebook.com/trintage
(Página de Facebook)

Pinterest.com/trintage
(Página no Pinterest)

1

Exposições
(Exposições Documentais)

2

3

4

Trintage.com
E-commerce



Foco

Valorizar o património material e imaterial, com forte incidência dos anos 20 aos 
anos 70 do século passado, através de imagens e objetos exclusivos e criativos, para 
uso decorativo ou expositivo. 



 E-commerce

Três segmentos distintos

Produtos antigos, em que a base do produto final é uma antiguidade restaurada 
ou usada (em parte ou na sua totalidade) para uma nova utilização diferente da 
que tinha originalmente. Pode também ser incluído redesign de algumas 
componentes, trazendo para os dias de hoje a presença e a valorização de 
património; 

Modo de produção ou técnica de decoração antiga, em que a base do produto 
final é a utilização de um modo de produção, ou criação que seja autêntico da 
cultura e da identidade portuguesa. Do mesmo modo, pode-se aplicar o mesmo 
critério em relação à técnica usada para ornamentar ou decorar uma peça ou 
artefacto; 

Design antigo em que a base do produto final é a utilização de um padrão ou 
imagem antiga numa peça nova. Falamos assim na capacidade de trazer de novo a 
riqueza do design e das tendências que atravessaram as várias décadas do século 
passado. 
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Os produtos caracterizam-se por assumirem um cariz de exclusividade, 
fortemente marcados por uma identidade cultural e social em relação às origens e 
hábitos de vida dos nossos antepassados.

 Produtos
Loja Online

Design RedesignReutilização

www.trintage.com



Aluguer de Antiguidades para Decoração, 
Vitrinismo e Produção Multimédia;

Design e desenvolvimento de soluções para 
espaços comerciais;

 

Grande diversidade de peças;

Peças de diferentes épocas e estilos;

Criação de conceitos e temáticas 
(escola primária; brinquedos; 
comunicações; música; farmácia; tasca; 
mobilidade; life style de época; 
indumentárias e profissões; artigos de 
criança; entre outras);

 Ajuste à dimensão de cada espaço 
e objetivo;

Flexibilidade no tempo de cedência;

Compromisso de exclusividade de 
peças por tempo determinado;

Investimento reduzido, com enorme 
potencial de retorno e visibilidade para 
o seu negócio.

2



Decoração de Espaços

Loja Rota da Bairrada,
Estação dos Caminhos de Ferro da Curia (2016)

Ex.





Exposições

Sever do Vouga (2015)

O papel da mulher 
no séc.XX

Alenquer (2015)

Igualdade de género

Documentos da Região

Guarda (2014)

3



facebook.com/trintage
(Página de Facebook)

Pinterest.com/trintage
(Página no Pinterest)

Trintage apresenta um caráter muito próprio e diferenciador, utilizando as redes 
socias, com o intuito de partilhar a riqueza do conteúdo do seu espólio. Chega aos 
seus seguidores de forma orgânica, partilhando a identidade e promovendo a 
curiosidade. 

Partilha de Conteúdos4



A Trintage partilha sempre conteúdo original do espólio que dispõe, incidindo no 
século passado.  

Trintage detém um legado vasto e diferenciado, desde jornais, revistas, livros, 
peças, publicidades, brinquedos, jogos, selos, postais, discos de vinil, pequenas 
curiosidades, entre outros.

Tratando-se de antiguidades, estas assumem um significado pessoal, marcado por 
uma identidade cultural e social em relação às origens e hábitos de vida passados. 

Esta partilha de informação e este contacto com as pessoas desperta memórias, 
sensações e sentimentos.

Jornais, 
Revistas
livros

(Ilustração Portugueza 

1919, Pensativa) 

Publicidades
(Coca Cola, Calendário 

de bolso, 1987)

Peças 
Antiguidades

(Projector
Bolex Paillard anos 50)

Tipos de Publicações



Curiosidades
(Kit Gillette)

Brinquedos
Jogos

(Máquina de costura)

Selos, Postais
(Templo de Diana 1935)

Discos de Vinil
(José Cid, Morrer de amor por ti… 
Festival da Canção RTP, 1981)



Layout de Apresentação da Marca

XXII Feira das Tradições de Pinhel
(24, 25, 26 de fevereiro de 2017)

Ex.





 

www.trintage.com
facebook.com/trintage
pinterest.com/trintage


