
A SOUVENIR TO REMEMBER



Portugal é um país de amor e tradições, nos nossos designs vai encontrar
a verdadeira história do paÍs e o sentimento de que pode mesmo levar um pedaço 

de Portugal consigo para casa. 

Deixe-nos apresentar a nossa família, 
do solarengo Algarve temos o 
camaleão Freddy, ele foi o primeiro 
bebé da nossa marca.

Depois do Freddy fomos 
até Lisboa, o coração de 

Portugal, e o corvo 
Malaquias ganhou vida. 

Estávamos muito felizes mas havia ainda mais 
espaço no nosso coração para amar por isso 

decidimos aumentar a nossa família e a pacata 
ovelha Mel juntou-se a nós na nossa linda casa.



TAKE 

ALGARVE

HOME

Foi daqui que os Portugueses partiram ao 
encontro de novos mundos e é no Algarve 
que recebemos grande parte dos que nos 
visitam sempre com boa disposição.
Assim, Encantos e Segredos da História de 
Portugal cruzam-se com algumas das mais 
bonitas e acolhedoras praias do mundo.
O Algarve é sem dúvida o segredo mais 
famoso da Europa.



TO TAKE ALGARVE HOME ESCOLHA O SEU DESENHO PREFERIDO E 
APLIQUE EM QUALQUER UM DOS NOSSOS PRODUTOS:



 

.

Hoodie Homem Hoodie Mulher

Desenho: Freddy Cerveja Desenho: Take Algarve Home

Hoodie 100% algodão. Hoodie 100% algodão.



 

.

T-shirt Homem T-shirt Mulher

Desenho: Freddy Cerveja Desenho:Take Algarve Home

T-shirt 100% algodão de gola redonda para homem T-shirt 100% algodão de gola redonda para mulher



 

.

Toalha de Praia Toalha de Praia

Desenho: Take Algarve Home Desenho: Freddy Cerveja

Toalha de praia. Toalha de praia.



 

.

Boné Saco de Algodão

Desenho: Take Algarve Home Desenho: Take Algarve Home

Boné em tecido com fecho em metal Saco em algodão cru. Também disponível opção com 
base de saco em cortiça.



 

.

Almofada Toalha de mão

Desenho: Take Algarve Home Desenho: Take Algarve Home

Opção com ou sem enchimento. Toalha de mão.



 

.

Avental Caneca

Desenho: Freddy Cerveja Desenho: Take Algarve Home

Com ou sem bolso frontal. Caneca cerâmica de 350ml.



 

.

Individual de mesa Garrafa de Alumínio

Desenho: Take Algarve Home Desenho: Take Algarve Home

Individual de mesa tamanho A3. Garrafa de 500ml em alumínio com tampa com 
mosquetão.



 

.

Bloco de notas Bases de copos

Desenho: Take Algarve Home Desenho: Mix Take Algarve Home

Bloco de notas A5 com bolso interior. Bases de copos em cortiça. Opção base individual ou 
pack de quatro. Disponível também modelo redondo.



TAKE 

LISBON

HOME

Desperte os seus sentidos e conheça 
Lisboa, capital que é "menina e moça". 
Uma cidade histórica que mantém os 
braços abertos a todas as culturas. 
Lisboa a cidade da gastronomia, onde a 
história e tradição se tornam 
hospitalidade e abraçam a modernidade 
a cultura e o lazer.
A cidade que é casa, e é "com certeza 
uma casa portuguesa".



TO TAKE LISBON HOME ESCOLHA O SEU DESENHO PREFERIDO 
E APLIQUE EM QUALQUER UM DOS NOSSOS PRODUTOS:TAKE 

LISBON

HOME

Desperte os seus sentidos e conheça 
Lisboa, capital que é "menina e moça". 
Uma cidade histórica que mantém os 
braços abertos a todas as culturas. 
Lisboa a cidade da gastronomia, onde a 
história e tradição se tornam 
hospitalidade e abraçam a modernidade 
a cultura e o lazer.
A cidade que é casa, e é "com certeza 
uma casa portuguesa".



 

.

T-shirt Homem T-shirt Mulher

Desenho: Descobrimentos Desenho: Take Lisbon Home

T-shirt 100% algodão de gola redonda para homem T-shirt 100% algodão de gola redonda para mulher



 

.

Toalha de Praia

Desenho: Descobrimentos

Toalha de praia.

Hoodie Homem

Desenho: Elétrico

Hoodie 100% algodão.



 

.

Boné Saco de Algodão

Desenho: Take Lisbon Home Desenho: Take Lisbon Home

Boné em tecido com fecho em metal Saco em algodão cru. Também disponível opção com 
base de saco em cortiça.



 

.

Almofada Avental

Desenho: Cinema Desenho: Take Lisbon Home

Opção com ou sem enchimento. Com ou sem bolso frontal.



 

.

Avental Garrafa de Alumínio

Desenho: Santos Desenho: Descobrimentos

Com ou sem bolso frontal. Garrafa de 500ml em alumínio com tampa com 
mosquetão.



 

.

Chávenas Caneca

Desenho: Artes; Elétrico Desenho: Take Lisbon Home

Chavenás cerâmica de café. Disponíveis em unidade 
individual, pack de 2 ou conjunto de 6.

Caneca cerâmica de 350ml.



 

.

Individual de mesa Toalha de mão

Desenho: Elétrico Desenho: Descobrimentos

Individual de mesa tamanho A3. Toalha de mão.



 

.

Bases de copos Bloco de notas

Desenho: Mix Take Lisbon Home Desenho: Cinema

Bases de copos em cortiça. Opção base individual ou 
pack de quatro. Disponível também modelo redondo.

Bloco de notas A5 com bolso interior.



TAKE 

ALENTEJO

HOME

O Alentejo é um lugar de fortes tradições, 
onde as pessoas "falam pelos cotovelos"  e 
cozinham que é um "regalo". O lugar onde 
se vai sentir tão bem que se torna 
impossivel não fazer juz à tipica "ronha" 
alentejana, o lugar onde pode "abalar" para 
poder "bater uma sorna" "à sombra da 
bananeira". 
Conheça o lugar onde ninguém se "rala" e 
a paz se instala! 



TO TAKE ALENTEJO HOME ESCOLHA O SEU DESENHO PREFERIDO 
E APLIQUE EM QUALQUER UM DOS NOSSOS PRODUTOS:

TAKE 

ALENTEJO

HOME

O Alentejo é um lugar de fortes tradições, 
onde as pessoas "falam pelos cotovelos"  e 
cozinham que é um "regalo". O lugar onde 
se vai sentir tão bem que se torna 
impossivel não fazer juz à tipica "ronha" 
alentejana, o lugar onde pode "abalar" para 
poder "bater uma sorna" "à sombra da 
bananeira". 
Conheça o lugar onde ninguém se "rala" e 
a paz se instala! 



 

.

T-shirt Mulher T-shirt Homem

Desenho: Take Alentejo Home Desenho: Take Alentejo Home

T-shirt 100% algodão de gola redonda para mulher T-shirt 100% algodão de gola redonda para homem



 

.

Hoodie Mulher Hoodie Homem

Desenho: Take Alentejo Home Desenho: Take Alentejo Home

Hoodie 100% algodão. Hoodie 100% algodão.



Toalha de Praia

Desenho: Take Alentejo Home

Toalha de praia.

Boné

Desenho: Take Alentejo Home

Boné em tecido com fecho em metal



 

.

AlmofadaSaco de Algodão

Desenho: Take Alentejo HomeDesenho: Take Alentejo Home

Opção com ou sem enchimento.Saco em algodão cru. Também disponível opção com 
base de saco em cortiça.



 

.

Avental

Desenho: Take Alentejo Home

Com ou sem bolso frontal.

Garrafa de Alumínio

Desenho: Take Alentejo Home

Garrafa de 500ml em alumínio com tampa com 
mosquetão.



 

.

ChávenasCaneca

Desenho: Take Alentejo HomeDesenho: Take Alentejo Home

Chavenás cerâmica de café. Disponíveis em unidade 
individual, pack de 2 ou conjunto de 6.

Caneca cerâmica de 350ml.



 

.

Individual de mesa

Desenho: Take Alentejo Home: 

Individual de mesa tamanho A3.

 

Toalha de mão

Desenho: Take Alentejo Home

Toalha de mão.



 

. .

Bloco de notasBases de copos

Desenho: Take Alentejo HomeDesenho: Take Alentejo Home

Bloco de notas A5 com bolso interior.Bases de copos em cortiça. Opção base individual ou 
pack de quatro. Disponível também modelo redondo.



Contact us:

E-mail: souvenirs@artist-key.com
Telf: +351 936 579 966
Website:
www.artist-key.com/souvenirs-to-remember


