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FIGURAS PÚBLICAS FESTEJAM 40 ANOS DE LÚCIA 

PILOTO CABELEIREIROS 

 
Liliana Campos, Cláudio Ramos, Yolanda Noivo, Fernanda Serrano, Ricardo 

Carriço, Pedro Reis, Tó Romano, Paula Magalhães, Miguel Bogalho, Alice 

Alves, António Maria Rego, Meghane Barros, Inês Folque, Patrícia Matos, Rita 

Rodrigues e Joana Araújo foram algumas das presenças no evento de 

celebração  

 

 

O Grupo Lúcia Piloto Cabeleireiros, referência incontornável no panorama da beleza nacional, 

juntou ontem vários amigos e caras conhecidas do mundo televisivo na comemoração dos 

seus 40 anos. O evento decorreu ao final da tarde na loja da marca da Av. 5 de Outubro, 

integrada no Hotel Grand VIP Lisboa, e foi dedicado aos anos 70, em alusão à década em que a 

marca foi criada.  

 

Para felicitar a família Piloto neste marco importante da sua história juntaram-se à 

embaixadora Liliana Campos o apresentador Cláudio Ramos, a ex-manequim e empresária 

Yolanda Noivo, o diretor da Central Models Tó Romano, os atores Fernanda Serrano, Ricardo 

Carriço, António Maria Rego e Miguel Bogalho, o casal Pedro Reis e Ana Faria Pereira, as 

repórteres Meghane Barros e Alice Alves, a apresentadora Inês Folque e as jornalistas da TVI 

Paula Magalhães, Patrícia Matos, Rita Rodrigues e Joana Araújo. 

 

Conhecido por criar as suas próprias colecções, o Grupo Lúcia Piloto aproveitou o evento para 

apresentar o seu novo catálogo anual, “The 70’s Glam”, também numa abordagem à década 

em que tudo começou. A colecção é inspirada no glamour dos anos 70 e atribui-lhe um cunho 

futurista, fazendo uma fusão entre o passado e o futuro dos novos tempos.  

 

Atualmente, para além de loja online, o Grupo Lúcia Piloto tem seis cabeleireiros, um spa e 

academia em zonas chave da cidade de Lisboa, Almada e Cascais.  

 

Imagens do evento disponíveis no seguinte Link: https://we.tl/1KAeebidlf   

 

 

Sobre o Grupo Lúcia Piloto  

Fundado em 1977 e mantendo-se 100% português, o Grupo Lúcia Piloto detém vasta experiência no 

mercado da beleza e bem-estar, tendo actualmente seis cabeleireiros, um spa, uma academia de 

formação profissional e loja online.  

https://we.tl/1KAeebidlf
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A fundadora Lúcia Piloto lançou a sua própria marca em 1977, abrindo o seu primeiro espaço de 

cabeleireiro no Saldanha e desde então tem vindo a desenvolver um percurso profissional de sucesso. 

As lojas Lúcia Piloto, são espaços premium com localizações privilegiadas, nas principais zonas e 

shoppings da Grande Lisboa, onde o design, modernidade e o conforto, são pensados ao pormenor para 

oferecer uma experiência completa a todos os que as visitam. Aliada a uma selecção criteriosa de 

profissionais, a marca garante a diferenciação no atendimento e na diversidade da oferta, reunindo 

como principal stakeholder a Divisão dos Produtos Profissionais L’Oréal. Distinguida e galardoada com 

diversos prémios de carreira, destaca-se a condecoração em 2006 de Comendadora da Ordem de 

Mérito entregue pelo Presidente da República da altura, Dr. Jorge Sampaio, sendo a única cabeleireira 

com esta distinção em Portugal.  

Em 2007 o Grupo alargou o conceito da sua actividade principal, os cabeleireiros, e diversificou o 

negócio ao lançar o seu primeiro spa, um autêntico templo de beleza integrado num espaço com cerca 

de 1500 m2, no espaço da Av. 5 de Outubro.  

Em 2011 o grupo dá mais um passo importante e abre a Academia Lúcia Piloto – a primeira Academia de 

Formação Profissional de Cabeleireiro, em Portugal, dentro de um grupo empresarial desta actividade.  

Actualmente o Grupo Lúcia Piloto detém uma cadeia com 6 salões de cabeleireiro, situados em zonas 

chave da cidade de Lisboa, Almada e Cascais, um Spa, uma Academia de Formação Profissional e está 

presente em Shop Online. 

Para mais informações consulte: https://www.luciapiloto.pt/pt/  

 

 

CONTACTOS     

  

 

Inês Santos 
Taylor | YoungNetwork Group  
Tel.: 210 993 767 
Tlm.: 962 090 267 
inessantos@taylor365.pt   

Marta Lopes | Lúcia Piloto Cabeleireiros 
Departamento de Comunicação 
Tel.: 217 122 609 
Tlm: 937 908 032 
comunicacao@lucia-piloto.pt  
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