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# BIOGRAFIA // BIOGRAPHY  

VICTOR PICARDO

victorpicardo.com

O Victor Picardo Hairstyling Group foi fundado, em 1982, por Victor Picardo de Sousa, 
no Zimbabué, país onde foi educado. 

Depois de deixar África, Victor Picardo abriu o seu primeiro salão na cidade de Lagos, 
no Algarve, em 1992. 

A sua paixão pela profissão levou-o a Londres, por várias ocasiões, para aperfeiçoar o seu 
talento com profissionais de renome internacional, tais como Vidal Sasson, Trevor Sorbie 
e Tony & Guy. 

Victor Picardo logo se tornou uma referência como hairstylist, não só no Algarve, mas 
também no resto do País. Destacou-se ainda como formador de excelência, tanto a nível 
nacional como internacional. 

Com a sua filosofia de partilha de conhecimentos, Victor Picardo Hairstyling Group já conta 
com seis salões no Algarve e uma Academia, localizada no coração de Portimão. 

”Victor Picardo experience” traduz a forma como o cliente é atendido e o serviço é realizado. 

Os hairstylists qualificados do grupo prestam um serviço personalizado para obter 
um look diferenciado em cada cliente, daí o slogan “enjoy our experience”.

The Victor Picardo Hairstyling brand was founded in 1982 by Victor Picardo de Sousa 
in Zimbabwe where he was raised and educated.

After leaving Africa, Victor Picardo opened his first salon in Lagos in the Algarve in 1992.

Victor’s passion for hairdressing took him to London on several occasions to train under 
renowned hairstylists, such as Vidal Sassoon, Trevor Sorbie and Tony & Guy.

Victor Picardo soon became a reference as a hairstylist in the Algarve region and Portugal, 
but not only that, he also became known as an excellent educator, both nationally and 
internationally.

With a philosophy to share knowledge, the Victor Picardo hairstyling Group has now 
evolved into six salons all around the Algarve and a thriving hairstyling Academy 
in the heart of Portimão.

The “Victor Picardo experience” is all about treating and serving clients at a very 
high level of standards.

The group’s qualified stylists take all measures to produce a personalized look to suit 
each customer in all salon services, hence the slogan “enjoy our experience”.
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NO SALÃO | IN SALON

Noiva Prova | Bridal Trial ...................................................................  €50,00
Noiva Penteado | Bridal Hairstyle .................................................. €65,00
Noivo Corte e Style | Groom Cut & Styling ................................ €26,00

FORA DO SALÃO | ON LOCATION

Noiva Prova | Bridal Trial ..................................................................  €65,00
Noiva Penteado | Bridal Hairstyle ................................................. €100,00
Noiva Penteado | Bridal Hairstyle (Salon Consultant*) ......... €150,00
Noivo Corte e Style | Groom Cut & Styling ............................... €28,00

Damas Honor/Mãe/Amigas | Bridesmaids / Mothers / Friends
Penteado | hairstyle ............................................................................ €50,00

NOTA: Aos valores fora do salão acrescem custos de deslocação 
de acordo com tabela de km em anexo. As deslocações implicam 
que os serviços a realizar atinjam no mínimo 100€.

NOTE: Additional costs for “on site” work as per KM CHART 
attached. For services on location there will be a minimum 
charge of 100.00 Euros.

*Nível do cabeleireiro | Expertise Level of Stylist
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Casamento . Wedding

               
 

      1_ Zona . Zone    30€ Alvor . Carvoeiro . Estombar . Lagoa . Odiáxere . Porches . Portimão . Silves 

      2_ Zona . Zone   40€   Albufeira . Algoz . Armação de Pêra . Guia . Lagos . Luz . Monchique

      3_ Zona . Zone   55€ Aljezur . Alte . Faro . Loulé . Odemira . Quarteira . S. Brás Alportel . Sagres

      4_ Zona . Zone   70€ Castro Verde . Tavira . Vila Nova Mil Fontes . Olhão

      5_ Zona . Zone   90€ Alcoutim . Sines . Aljustrel . Beja

       

              Outras localizações . Other locations: por orçamento | on quotation



# TERMOS E CONDIÇÕES // TERMS AND CONDITIONS        
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• O serviço ficará reservado após confirmação da disponibilidade 
da agenda e do respetivo pagamento de 50% do valor do serviço.

• O restante pagamento do serviço tem de ser pago até ao dia 
da prova do penteado.

• A prova do penteado tem de ser agendada de três a seis meses de 
antecedência de modo a salvaguardar a disponibilidade da agenda. 

• Em caso de cancelamento dos serviços, o valor pago será reembolsado 
até um mês da data do agendamento do serviço.

• The service will be reserved after confirming the availability 
and payment of 50% of the total amount of service.

• The remaining balance of the service must be paid until the day 
of the hairstyle trial.

• The hairstyle trial must be scheduled three to six months in advance, in 
order to safeguard  availability of the professionals.

• In case of cancellation of service, the amount paid will be refunded 
until one month prior to the trial.
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+INFO

Tlm: 282 342 820 / 968 312 083
E-mail: marketing@victorpicardo.com


