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<Editorial>

Após o sucesso obtido com o último número e 
continuando a aposta na mudança e na qualidade, 
como já o habituámos, a House Traders  
propõe-lhe agora uma sugestão original.
Com a chegada do Verão, o convite ao exterior 
acontece a cada instante. Mas é ao interior das 
habitações que o queremos transportar na 
edição de Junho/Julho da revista House Traders. 
Cada divisão deve ser gozada com intensidade, o 
quarto, a sala… o banho. 
E da hora do banho fez-se um momento especial, 
cheio de espuma, de estilo, texturas e tonalidades 
sedutoras. São várias as propostas que lhe 
mostramos e todas elas têm um denominador 
comum: a contemporaneidade.
De Milão trouxemos-lhe o perfume de uma cidade 
irresistível, o palco do design mundial.
Essencial em qualquer espaço, a iluminação ocupa 
também um lugar de destaque na House Traders. 
Com a chegada do calor fique em casa. Recolha-se 
à sombra das nossas propostas. 
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Following the success of last issue and continuing our 
focus on change and quality, something we’re more 
than used to now, House Traders brings you an original 
suggestion.
With the arrival of summer, the allure of stepping outside 
the house is constant. But it is exactly to the interior of 
houses that we wish to transport you with the June/July 
issue of House Traders magazine. Each room should be 
enjoyed to the full; the bedroom, the living room… the 
bathroom.
And bath time is really a special moment, filled with 
bubbles, style, textures and seductive shades. We provide 
you with a varied assortment of bathroom solutions, all 
with a common denominator: contemporariness. 
From Milan we bring you the scent of an irresistible city, 
the world’s design stage.
Essential to every space, we also spotlight lighting this 
issue.
As the heat hits, stay inside and withdraw into the shade 
of our suggestions.

 Destaques

Membro de:
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Pequim 2050
O Céu sobre a Cidade
Beijing 2050 – The Sky above the City

O projecto do gabinete de arquitectura MAD, 
sedeado na China, foi a revelação da exposição 
de arquitectura internacional realizada em 
Setembro na Bienal de Veneza. Pensando muito 
mais além dos Jogos Olímpicos de 2008, o «Pequim 
2050» pretende transformar o centro da capital, 
humanizando-o e dotando-o de zonas verdes. Uma 
espécie de nuvem cristalina que protege a cidade.

This project for a 500-room hotel in Southern China is 

the latest creation from architect Bernardo Rodrigues. A 

huge structure developing in an arch over various lakes 

which will also include a shopping centre, a casino, a 

business area, spa, entertainment areas, two theatres, 

cinemas, bars and restaurants. 

This daring project was recently presented to the hotel 

company, investors and the engineers in Hong Kong. 

Ncoisas
Multiple Choice

Bloomframe®
Criando Espaços
Creating Spaces
Fotografia de Photographs by Matthijs van Roon

O gabinete holandês Hofman Dujardin Architects 
concebeu a janela que também é varanda. 
Inovadora, a Bloomframe® adopta várias posições 
até se transformar numa varanda, permitindo uma 
maior flexibilidade das habitações, escritórios e de 
toda a fachada do edifício. Accionando um botão, 
a varanda, com espaço para duas pessoas, abre-se 
suavemente em 15 segundos. O lançamento da 
nova geração de janelas tridimensionais, ainda em 
protótipo, está previsto para o final do ano.

Dutch practice Hofman Dujardin Architects has designed 

a window which also works as a veranda. The innovative 

Bloomframe® takes on various positions until it becomes 

a veranda, ensuring greater flexibility for houses, offices 

or the entire façade of a building. Press a button, and the 

veranda, with room for two people, gently opens in just 

15 seconds. The launch of the new generation of  

three-dimensional windows, as of yet in the prototype 

phase, is planned at the end of the year.

Cascade Resort
Férias de Luxo em 
Lagos
Luxury Holidays in Lagos

Um Hotel de 5 estrelas, zonas 
comerciais e de lazer, apartamentos 
e moradias envoltos por extensas 
áreas ajardinadas compõem o 
empreendimento de luxo Cascade 
Resort, localizado na cidade algarvia 
de Lagos, junto à Ponta da Piedade, e 
lançando as suas vistas sobre a Praia 
do Canavial e sobre o oceano.
Da responsabilidade da divisão de 
hotelaria do Grupo Fibeira, o projecto 
Cascade Resort foi traçado tendo 
em conta a protecção ambiental, a 
eficiência energética e a optimização 
dos consumos de água.

A five-star hotel, shopping and leisure 

areas, apartments and villas surrounded by 

large, landscaped areas, make up the luxury 

development Cascade Resort, located in 

the Algarve town of Lagos, next to Ponta 

da Piedade, and overlooking the ocean and 

Praia do Canavial beach.

Developed by the hotel division of the 

Grupo Fibeira, the Cascade Resort project 

has been designed with environmental 

protection, energy efficiency and water 

consumption optimisation in mind.

Ncoisas
Multiple Choice

www.i-mad.com

www.hofmandujardin.nl

www.cascade-resort.com
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Bruma
Torneira Inovadora
Innovative Tap

O modelo de torneiras Adamastor, 
criado pela empresa Bruma, 
constitui uma inovação em termos 
de mercado mundial – é a primeira 
linha de torneiras para banho 
e cozinha produzida numa liga 
de latão isenta de chumbo, com 
vantagens tanto para a saúde como 
para o ambiente.

The Adamastor tap, 

created by Bruma, is 

a real breakthrough 

on the world market 

– this the first range 

of bathroom and 

kitchen taps produced 

in a lead-free brass 

alloy, with benefits for 

both health and for 

the environment.

Aleal Propõe
Novas Linhas de Mobiliário
Aleal Offers New Furniture Range

Corian®
Celebração dos 40 Anos
Celebrating 40 Years

Para celebrar os 40 anos do 
material para superfícies 
sólidas DuPontTM Corian®, a 
DuPont apresentou em Milão 
a colecção «Corian®: 40 Anos 
– 40 Designers», um conjunto 
ecléctico de objectos idealizados 
por quatro dezenas de designers 
de todo o mundo.

To celebrate 40 years of the solid 

surface material Dupont™Corian®, 

Dupont presented in Milan the 

Corian®: 40 Years – 40 Designers 

collection, an eclectic assortment 

of objects created by two score 

designers from around the globe.

Ncoisas
Multiple Choice

Destinadas a um público apreciador de qualidade e 
design, as novas linhas contemporâneas de peças 
de mobiliário da Aleal – Metropolis, Zen, Premier, 
Opium e Vanity – caracterizam-se pelos seus 
contornos minimalistas, pela flexibilidade e pela 
facilidade com que se conjugam entre si.
Já a mais clássica linha Luxor remete para as 
antigas civilizações grega e romana, transportando 
delas o seu luxo e requinte.

Developed for a public appreciative of quality and 

design, the new contemporary ranges of Aleal furniture 

– Metropolis, Zen, Premier, Opium and Vanity – are 

characterised by their minimalist contours, by their 

flexibility and by the ease with which they combine with 

each other.

The Luxor classic range harps back to the ancient Greek 

and Roman civilisations, bringing with them their luxury 

and sophistication.

Eco-Resort
Na Ilha do Pico
On the Ilha do Pico

On the Azorean island of Ilha do Pico, in an area of great 

natural beauty, the Eco-Resort & Spa das Lajes do Pico 

project is currently being developed by Agro Areeiros, 

Lda, with designs from the Atelier Miguel Saraiva  

& Associados architectural practice.

Comprising a four-star hotel, spa, tennis course, 

multipurpose sports field, natural swimming pool, 

minimarket, and children’s playground, the resort 

harmoniously integrates tourist facilities into the 

Azorean island’s landscape.

É na açoriana Ilha do Pico, numa zona de elevado 
interesse paisagístico, que está a ser desenvolvido 
o projecto Eco-Resort & SPA das Lajes do Pico, 
com traço arquitectónico do Atelier Miguel Saraiva 
& Associados e promovido pela empresa Agro 
Areeiros, Lda.
Composto por um Hotel de 4 estrelas, SPA, court de 
ténis, campo desportivo polivalente, piscina natural, 
minimercado e parque infantil, o empreendimento 
preconiza um conjunto turístico harmoniosamente 
inserido na paisagem da ilha açoriana.

Ncoisas
Multiple Choice

«Pátio das Janelas Verdes»
Vence Prémio
Wins Award

The Pátio das Janelas Verdes development, developed by 

Sociedade Turística Clima-Sol, won the Readers’ Award 

at the 2007 edition of the Property Oscars organised by 

prestigious magazine Imobiliária.

Located in Lisbon, with views over the Tagus and 

riverfront area, the residential complex contains  

43 apartments and harmoniously blends the traditional 

setting with contemporary design. 

O empreendimento «Pátio das Janelas Verdes», 
promovido pela Sociedade Turística Clima-Sol, 
venceu o Prémio dos Leitores na edição de 2007 
dos Óscares do Imobiliário da prestigiada revista 
Imobiliária.
Localizado em Lisboa, com vistas para o Tejo e 
para a zona ribeirinha, o complexo residencial 
constituído por 43 apartamentos harmoniza o 
ambiente tradicional com o design contemporâneo.

www.saraivaeassociados.com

www.consultan.com

www.aleal.pt

www.bruma.pt www.corian.com
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Com um design único e com uma estrutura 
funcional e vigorosa, as tendas de jardim da 
Cane-line são pensadas para resistir às diferentes 
condições climatéricas. Disponíveis em duas 
versões, uma com o tecto fixo e a outra com tecto 
de correr, para deixar entrar directamente os raios 
do sol, as tendas Cane-line fazem do jardim um 
novo compartimento da casa, bem mais próximo do 
verde e do refrescante ar livre.

With their unique design and functional and sturdy 

structure, Cane-line garden pavilions have been designed 

to resist varying climatic conditions. Available in two 

versions, one with a fixed roof and another with a 

cabriolet top to let in the sunshine, Cane-line pavilions let 

you turn your garden into an additional room, providing 

the perfect alfresco living space.

Imporchama
Lareiras de bio-combustível
Biofuel Fireplaces

Polidor
A Excelência do Mobiliário
Excellence in Furniture

Cane-line
Tendas de Jardim
Garden Pavilions

Ncoisas
Multiple Choice

Longhi
Lifestyle Contemporâneo
Contemporary Lifestyle

Representada em Portugal pela empresa  
José Ricardo Botas, S.A., a Longhi é uma marca 
dedicada à criação de divisórias deslizantes, portas 
de interiores, estantes para livros ou HI-FI/TV e 
outras peças de mobiliário.
Consagrada ao lifestyle contemporâneo, a Longhi 
inscreve nos seus produtos a filosofia da empresa: 
valores como o conforto, a funcionalidade, a 
sobriedade e a elegância do design surgem 
impressos em todos os materiais propostos pela 
firma italiana.

Represented in Portugal by José Ricardo Botas, S.A., 

Longhi is a brand dealing in sliding dividing walls, interior 

doors, bookcases, HI-FI/TV stands and other pieces of 

furniture.

Dedicated to contemporary lifestyles, Longhi endows its 

products with its particular philosophy: values such as 

functionality, simplicity and design elegance can be seen 

in every material offered by the Italian company.

De linhas curvas e elegantes, a nova máquina de 
lavar e de secar roupa da Teka, a LSE 1200 S, possui 
painel inclinado e display LCD de grande formato 
e integra a mais avançada tecnologia, melhorando 
os resultados e aumentando a segurança e o 
aproveitamento de energia.

With its elegant curves, the new 

LSE 1200 S washerdryer from 

Teka features a large LCD display 

panel and contains the very latest 

technology, improving results 

and increasing safety and energy 

efficiency.

Tescoma
Argolas Festivas
Party Rings

Empresa líder de mercado no sector dos utensílios 
de cozinha, a Tescoma comercializa produtos que 
se distinguem pelo design actual e pela qualidade 
inscrita nos materiais.
Com as Argolas para Festa, um novo produto da 
linha Uno Vino, os copos são identificados graças 
a 12 cores garridas, tornando ainda mais alegre a 
atmosfera da comemoração.

Market leader in the kitchen utensil sector, Tescoma 

sells products that stand out for their contemporary 

design and for the quality of materials used. 

With Party Rings, a new product within Tescoma’s 

Uno Vino range, wine glasses can now be marked with 

a colourful ring, ideal for telling glasses apart as you 

celebrate.

Ncoisas
Multiple Choice

Teka Apresenta
Máquina de Lavar e Secar
Teka Presents Washerdryer

Sempre inovadora, a Imporchama lançou no 
mercado a marca Planika Decor, lareiras que não 
emitem fumos e consumidoras de bio-combustível. 
Em três gamas – Glassfire, Biofireplaces e OXO –, 
as novas lareiras aquecem o ambiente  
e tornam-no mais sedutor pelo dourado de uma 
chama bruxuleante. 

Always innovative, Imporchama launched Planika Decor 

products onto the market – smoke free fireplaces that use 

biofuel.

Available in three ranges – Glassfire, Biofireplaces and 

OXO –, these new fireplaces heat and enliven your room 

with their golden flames.

Tendo como preceitos a excepcionalidade do design, 
a qualidade de fabrico e a utilização dos melhores 
materiais, a Polidor cria peças de mobiliário cujos 
atributos são reconhecidos mundialmente. A 
excelência das suas colecções foi já agraciada com 
diversos prémios internacionais.

Following principles of design exceptionality, manufacture 

quality, and the use of the finest materials, Polidor 

produces furniture whose attributes are recognised 

worldwide. The excellence of its collections has already 

been rewarded with several international prizes.

Consola Tachi, Ref. 6601, em mogno e ébano.
Tachi console, Ref. 6601, in mahogany and ebony.

www.imporchama.pt

www.polidordesign.com

www.canline.com

www.jrb.pt
www.longhi.it

www.tescoma.com

www.teka.pt
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Com o objectivo de contribuir para a recuperação, 
preservação e divulgação do património 
arquitectónico, a próxima Casa.Lisboa, exposição 
de Design de Ambientes, vai ser realizada, entre 
os dias 16 de Junho e 1 de Julho, no Palacete 
Conceição e Silva, edifício classificado como Imóvel 
de Interesse Público.

Created to contribute to the 

renovation, preservation and 

promotion of architectural 

heritage, the coming Casa.

Lisboa interior design 

exhibition will be held 

between June 16 and July 01, 

in the Palacete Conceição e 

Silva, a listed building.

EXPONOR
«Dia das emoções»
«Day of Emotions»

A partir do dia 1 de Junho inicia a campanha «Dia 
das emoções». Levada a cabo pela equipa da 
CERANOR – Exposição de Cerâmica, Vidros, Artigos 
Decorativos e Utilidades Domésticas, a  
realizar-se de 6 a 10 de Setembro, a acção pretende 
sensibilizar o consumidor final, incentivando-o a 
visitar as lojas de decoração. Mais de  
30 mil visitantes marcaram presença na última 
edição da CERANOR. 

The «Day of Emotions» campaign 

begins as of June 01. Instigated by 

the team behind CERANOR – Ceramic, 

Glass, Decorative Items and Utensils 

Exhibition, to be held September 06 

to 10, the promotion aims to make 

the final consumer aware of the 

event and encourage him/her to visit 

decoration shops. Last year’s edition 

of CERANOR welcomed 30 thousand 

visitors.

Casa.Lisboa 2007
No Palacete Conceição e Silva
In the Palacete Conceição e Silva

Ncoisas
Multiple Choice

Associação de Escultura 
e Arte Contemporânea
Sculpture and Contemporary Art Association

Nasceu na Casa das Artes de Famalicão, no passado 
dia 3 de Maio, a Associação de Escultura e Arte 
Contemporânea. A Associação, cujo presidente 
é o escultor Manuel Cruz, tem como alguns dos 
objectivos futuros a criação da Escola de Escultura  
e Arte Contemporânea e a produção para o Museu 
de Escultura ao Ar livre a ser criado em Famalicão.

The Sculpture and Contemporary Art Association was 

founded in the Casa das Artes de Famalicão art centre 

last May 03. The future goals of this association, whose 

chairman is sculptor Manuel Cruz, include the creation 

of a Sculpture and Contemporary Art School and the 

production of an Open Air Sculpture Museum in Famalicão.

Editado pela Editorial Estampa, reúne alguns 
dos mais emblemáticos edifícios da história da 
arquitectura e apresenta uma cuidada selecção 
fotográfica, um trabalho de documentação 
profundo. A Breve História da Arquitectura 
aborda o desenvolvimento geral desta matéria 
de um ponto de vista alargado e 
particularizado para o leitor não 
especializado. 

Published by Editorial Estampa, this 

book brings together some of the 

most symbolic buildings in the history 

of architecture and presents a refined 

selection of photographs, producing 

a work of impressive documentation. 

Breve História da Arquitecture (Brief 

History of Architecture) approaches 

the general development of this 

material from a broad perspective, 

aimed at the non specialist reader.

Livro
Breve História da Arquitectura
Book – Brief History of Architecture

www.ceranor.exponor.pt

www.casalisboa.net

http://aesculturarte.blogspot.com

www.estampa.pt
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No ano de 2006, o gabinete de 
arquitectura holandês UNStudio 
surpreendeu com o Museu da 
Marcedes-Benz. Um edifício com uma 
geometria sofisticada, um espaço 
emblemático para uma viatura 
lendária. Mas 2006 foi também o ano 
de VilLA NM, um hino à forma e à 
volumetria.

In 2006, Dutch architectural practice 
UNStudio stunned the world with the 
Mercedes Benz Museum. A building with 
sophisticated geometry; a symbolic 
venue for a legendary motor vehicle. But 
2006 was also the year of VilLA NM, a 
tribute to form and design.

<Casa de Férias> Holiday Home

VilLA NM
Habitar a Forma
Inhabiting Form
Texto de Tex by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by VilLA NM, 2006, UNStudio © Christian Richters
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O desenho materializou-se e criou um espaço que 
combina o cimento com o vidro. A este conjunto 
adicionou-se o metal, transformando a VilLA 
NM num curioso jogo geométrico. Esta casa de 
férias saída do traço de Ben van Berkel e da sua 
equipa situa-se numa área elevada e densamente 
arborizada. A apenas duas horas de carro desde 
cidade de Nova Iorque, o local foi muito procurado 
pela elite no decorrer dos anos vinte e trinta. 
Apesar de ter sofrido nos anos seguintes um 
decréscimo populacional, a área surge agora 
revitalizada, um refúgio perfeito longe da  
grande cidade.

A design was elaborated and a space was created that 

blends cement with glass. To these metal was added, 

transforming the VilLA NM into a curious geometric spiel. 

Designed by Ben van Berkel and his team, this holiday 

home is located in an elevated densely wooded location. 

Just two hours from New York City, this area was very 

popular with the city’s elite in the 1920s and 1930s.

Despite falling population numbers in subsequent years, 

Upstate New York is now enjoying somewhat of a revival 

and can once again offer the perfect retreat far  

from the city.

<Casa de Férias> Holiday Home
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Gozando de uma vista de 360º sobre a floresta, 
a casa simula uma dança formal. Situa-se num 
terreno de 7.000 m2 e a parte inclinada surge 
como um dispositivo na organização programática 
e volumétrica da habitação. É uma espécie de 
«caixa» bifurcada. 
A ideia de transição e movimento é criada a partir 
de paredes que se revolvem de um eixo vertical 
para outro horizontal e vice-versa. Os vários 
níveis conferem intensidade à VilLA NM e as 
divisões estão associadas através de rampas que 
potenciam a observação ampla dos espaços.
Em cada momento o universo exterior assalta 
o interior da casa graças às janelas de grandes 
dimensões que vão desde o chão até ao tecto. 
Como se fosse um ponto de observação 
privilegiado, há uma continuidade no olhar, uma 
fluidez que nunca termina mesmo quando o dia se 
transforma em noite.

Enjoying a 360-degree view of the forest, the house 

simulates a formal dance. Stood on a 7000-square-metre 

plot, the sloping nature of the land is used as a device 

for the programmatic and volumetric organisation of the 

house. The result is a box-like volume, bifurcating into 

two.

An idea of transition and movement is generated by a 

set of five parallel walls that rotate along a horizontal 

axis from vertical to horizontal. The various levels add 

intensity to the VilLA NM, with rooms connected via 

ramps, enabling the ample observation of interior spaces.

At every moment the outdoor universe raids the interior 

via huge window strips from floor to ceiling. As if this was 

a privileged lookout point, there is continuity to its vision, 

a fluidity that never ends, even when day becomes night.    

www.unstudio.com
Equipa / Design Team: Ben van Berkel with Olaf Gipser and 
Andrew Benn, Colette Parras, Jacco van Wengerden, Jan 
Debelius, Olga Vazquez-Ruano, Martin Kuitert
Consultor Local / Local consultant: Roemer Pierik

<Casa de Férias> Holiday Home



<Cozinhas> Kitchens
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Casa Pedro Lira
Mutação dos Espaços
Mutation of Space
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Sebastian Irarrázaval

É nas colinas de La Dehesa, em Santiago do Chile, que se eleva a Casa Pedro 
Lira, arquitectada por Sebastian Irarrázaval como um espaço flexível e 
dinâmico, imitando as ondulações da cordilheira dos Andes, que lhe servem 
de moldura.

In the hills of La Dehesa, in Santiago de Chile, stands the Casa Pedro Lira, designed 
by Sebastian Irarrázaval as a flexible and dynamic space, imitating the undulation of 
the cordillera of the Andes that serves as its backdrop.

<Casa Cidade > City Home



<Cozinhas> Kitchens
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<Casa Cidade > City Home

Concebida pelo arquitecto chileno Sebastian 
Irarrázaval como moradia para o seu irmão, Martín 
Irarrázaval, a Casa Pedro Lira desenvolve-se num 
terreno de 700 m2 nas colinas de La Dehesa, em 
Santiago do Chile.
Por detrás de uma fachada neutra, constituída 
por um grande muro de cimento, aparece o 
semblante repousado da Casa que, numa rua de 
dinamismo incipiente, esconde um interior mutável 
e totalmente flexível. De planta em L, os 200 m2 de 
superfície construída possuem dois níveis: um que 
se habita, onde estão concentrados os espaços 
comuns e os quartos; e o outro que se desfruta, 
composto por um terraço no tecto da construção 
que se eleva sobre a rua e permite uma magnífica 
vista dos Andes e dos outeiros de La Dehesa.

Conceived by Chilean architect Sebastian Irarrázaval as a 

home for his brother Martin Irarrázaval, Casa Pedro Lira 

developed over a plot measuring 700 square metres in 

the La Dehesa hills, in Santiago de Chile.

Behind a neutral façade, made of a large cement wall, the 

resting face of the house appears which, in a street of 

incipient dynamism, hides a mutating and entirely flexible 

interior. Developing according to an l-shaped layout, 

the 200 square metre area features two levels: one for 

living, where the communal spaces and bedrooms are 

located; and another for enjoying, containing a terrace on 

the roof of the construction, rising above the street and 

offering magnificent views of the Andes and the hills of 

La Dehesa.
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O projecto evolui em torno de três elementos: o 
terraço, um conjunto misto de escadas e rampas 
que se estendem do parque de estacionamento 
até à cobertura ajardinada e o muro que define o 
terreno próximo da casa.
No interior, uma série de pilares diagonais e de 
escadas confere à habitação uma tensão visual e 
determina as diversas separações dos espaços. 
Austeros nos materiais utilizados – vidro e madeira 
de pinho branca que lhes concedem uma luminosa 
transparência – e expressivos nas formas que 
apresentam, os interiores são flexíveis, podendo 
ampliar-se ou reduzir-se mediante a abertura ou o 
fecho de portas comunicantes.
As clarabóias cilíndricas que rasgam o telhado 
permitem a homogeneização da luz no interior da 
Casa e estabelecem um dinâmico diálogo com os 
cumes da cordilheira dos Andes.

The project evolves around three elements: the terrace, a 

mixed group of stairs and ramps that stretch from the car 

park to the landscaped roof and the wall defining the land 

close to the house.

Inside, a series of diagonal pillars and staircases give 

the house a visual tension and determine the diverse 

separation of space. Austere in the materials used – glass 

and white pine, conceding a luminous transparency – and 

expressive in the forms presented, the interior spaces are 

flexible, able to extend and be reduced according to the 

whether communicating doors are opened or closed.

The cylindrical skylights in the roof permit the 

homogenisation of light within the house and establish a 

dynamic dialogue with the peaks of the cordillera of the 

Andes.

www.sebastianirarrazaval.com

<Casa Cidade > City Home
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Localizada na californiana cidade de Beverly Hills, arreigada a 
um terreno em declive, a Residência Boxenbaum foi concebida 
arquitectonicamente pelo atelier de Steven Ehrlich para responder 
a um requisito fundamental – a existência de um estúdio e de um 
espaço de exibição das peças artísticas de autoria de uma das suas 
proprietárias – Kharlene Boxenbaum.
Um conjunto de terraços e degraus em pedra calcária eleva os  
2.790 metros quadrados da Casa, que participam de uma composição 
em distintos volumes cúbicos, com corpos verticais de estuque e 
coberturas em superfícies flutuantes. O plano arquitectónico cria 
vastas extensões de parede iluminadas, ideais para a exposição das 
telas da artista plástica residente.
Dado o terreno em ladeira onde a casa está instalada, a garagem, 
os compartimentos dos empregados e a cave encontram-se 
parcialmente embutidos no solo e são acessíveis através de uma rua 
secundária de cota inferior ao resto da residência. A área principal 
ergue-se acima da cave, permitindo a abertura de todo o piso para a 
paisagem, composta por jardins cuja vegetação lança reflexos sobre 
um lago.

Located in the Californian city of Beverly Hills, stood on a sloping piece of 

land, the Boxenbaum Residence was designed by Stephen Ehrlich Architects 

to provide a principle function: to create a home, studio and gallery for the 

artwork of its owner – noted artist Kharlene Boxenbaum. 

A group of terraces and steps in limestone raise the 2790 square metres of 

the house, split into a composition of cubic volumes, with vertical stucco 

masses and floating roof panes. The design maximises large wall expanses 

bathed in ambient light, an ideal environment for showcasing art.

Given the sloping nature of the land on which the house is built, the garage, 

employee quarters and cellar are partially built into the ground, and are 

accessible via a secondary road below the rest of the residence. The main area 

rises above the cellar, allowing the whole floor to open up to the landscape 

made up of gardens with vegetation reflecting in a lake. 

Residência 
Boxenbaum
Obra-Prima Cubista
Cubist Masterpiece 
Texto de Tex by Paula Monteiro

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Steven Ehrlich Architects
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The 400 square metre studio, located on the second 

floor, has windows facing northwards. Two large wooden 

frames add exhibition space for the work of the resident 

artist.

Rhythmic movements of stucco coated cubes and 

undulating steel surfaces, large expanses of space 

and walls, help to create a light filled residence of 

contemporary lines and vigorous construction, flowing 

out into the green of the gardens, refreshed by the blue 

of the lake, while other colours and shades come to life in 

the canvases of Kharlene Boxenbaum.  

Nos 400 m2 do estúdio, localizado no segundo 
andar, janelas voltam-se para o norte. Duas amplas 
molduras em madeira de abeto acrescentam 
espaço de exposição para a obra da artista plástica.
Movimentos ritmados de cubos em estuque 
e de ondulantes superfícies em aço, grandes 
extensões, de espaço e de parede, ajudam à 
criação de uma residência luminosa, de contornos 
contemporâneos e de vigorosos traços de 
construção, que se derrama no verde dos jardins e 
que se refresca no azul do lago, enquanto outras 
cores e matizes se materializam nas telas de 
Kharlene Boxenbaum.

www.s-ehrlich.com

<Casa Cidade> City Home

A nova Allure com tecnologia GROHE SilkMove®

Equilíbrio perfeito entre formas minimalistas e tecnologia inovadora – 
é o que encontra na nova linha Allure da GROHE. Graças à tecnologia 
GROHE SilkMove® desfruta de um manuseamento mais suave e 
maior precisão na regulação da água durante anos. Allure é mais do 
que prazer para os seus olhos – satisfaz todos os seus sentidos.

www.grohe.com

novo

„A verdadeira beleza surge quando 
o design está em sintonia com 

a tecnologia.“

Os especialistas em água recomendam GROHE:

Japec Jakopin, Designer de barcos, Dinamarca

PT_Minimalist_230x320_RGI  22.01.2007  15:24 Uhr  Seite 1
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De que matéria são 
feitos os sonhos? 
Fernando e Humberto 
Campana têm a 
resposta há mais de 
vinte anos. Em conjunto 
com oito pessoas 
desenvolvem peças 
com história porque 
a matéria e as cores 
também falam.

Campana
«Cada 
móvel é um 
documento»
«Each piece of 
furniture is a 
document»
Texto de Text by Cátia Fernandes
Fotografias de Photographs by Miguel Costa

What material is used to 
make dreams? Fernando 
and Humberto Campana 
have known the answer 
for over 20 years. 
Together with eight 
people they develop 
pieces with a story, as 
material and colour can 
speak too.
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<Entrevista> Interview
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Como criaram o «laboratório de 
ideias» Estúdio Campana?
Humberto: Acho que a profissão 
de designer veio chegando aos 
poucos. Foi da passagem do 
lado mais artístico do Fernando, 
dando uma direcção de arte, 
de funcionalidade para o meu 
pensamento e hoje mudamos os 
papéis, ele chega com ideias e eu 
transformo-as, ou o contrário.
Fernando: Descobrimos que não 
era o desenho nem a função que 
nos daria a chave para chegar a 
um produto, mas sim o material e 
a sua elaboração.

How did you create the «idea lab» 

Estúdio Campana?

Humberto: I think the profession 

of designer came little by little. It 

came through Fernando’s most 

artistic side, given an art direction, 

of functionality for my thought, and 

today we change roles, he comes 

with ideas and I transform them, or 

vice versa.

Fernando: We discovered that it 

wasn’t the design or the function 

that would give us the key to a 

product, rather the material and its 

production.

1. Cadeira Cartoon, Disney – Imagens 
gentilmente cedidas pela Galeria Albion, 
Londres
2. Poltrona Leatherworks, edra
3. Cadeira Janette, edra
1. Cartoon chair, Disney – Photos kindly given by 

Albion Gallery, London

2. Leatherworks armchair, edra

3. Janette chair, edra

<Entrevista> Interview1 2

3



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 4

2

Material comes before form?

Every time. Instead of grieving over 

the fact that we didn’t have an 

industry in Brazil that could make our 

furniture, we started producing in 

the studio using our own resources. 

With materials that did not express 

any wealth of substance. We 

focused on the simplest side, as if 

reproducing the process of Brazil’s 

poor.

A matéria chega primeiro do 
que a forma?
Todas as vezes. Em vez de nos 
lamentarmos que não tínhamos 
no Brasil uma indústria que 
pudesse fazer o nosso móvel, 
começámos a produzir no 
Estúdio com os nossos próprios 
recursos. Com materiais que 
não expressavam qualquer 
riqueza de matéria. Fomos para 
o lado mais simples, como que 
reproduzindo os processos do 
povo brasileiro. 

4. Cadeira Vermelha em dourado e 
prateado, edra
5. Sapatilha Zig Zag, Melissa
4. Vermelha chair, in gold and silver, edra

5. Zig Zag Shoe, Melissa

4

5

<Entrevista> Interview
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A vossa fonte de inspiração é a 
sociedade brasileira?
No início foi a sociedade 
brasileira. Hoje eu acho que é 
o mundo. Mas nós não temos 
aquele olhar focado na alta 
tecnologia e sim nos processos 
mais simples das pessoas que 
criam através da necessidade. Eu 
acho que isso ocorre tanto em 
Paris como em Portugal, Turquia, 
Nova Iorque, é o nosso olhar que 
está voltado para essa camada 
de população e que nos inspira.

Hoje num mundo globalizado 
é possível criar com 
originalidade? 
Sim. De certa forma estamos 
provar isso. Trouxemos a 
manualidade para a Europa. 
Em 97 tivemos um convite do 
Massimo Morozzi, o director de 
arte da edra. Foi uma surpresa 
porque nós pensámos: como 
se transforma toda essa 
manualidade, um processo 
tão pessoal, em algo que se 
adapte a uma empresa? Foi 
um casamento muito feliz. Ele 
interpretou os nossos códigos 
de uma forma sofisticada 
italiana mas sem deixar de lado a 
humanização do processo. 

6. Colecção Blow-Up, Alessi
7. Sofá Aster Papposus, edra
8.Cadeira Harumaki, Fotografia Luís 
Calazans
6. Blow-Up collection, Alessi

7. Aster Papposus Sofa, edra

8. Harumaki chair, Photo Luís Calazans

<Entrevista> Interview

O vosso atelier é considerado um dos mais 
promissores e interessantes do design mundial. 
Como interpretam esse «interessante»?
Fernando: É criar um campo de interesse de uma 
coisa que já foi tão feita como o móvel. Os designers 
e arquitectos têm como missão adicionar valores. 
Acho que dentro do que fazemos conseguimos criar 
esse campo de interesse através dos valores visuais, 
conceptuais, materiais que empregamos.
Humberto: E estar em sintonia com o tempo. Não 
adianta pensar em fazer uma coisa quando o mundo 
pede outra. O universo tem de estar em sintonia. 

Do you find your inspiration in 

Brazilian society?

To begin with we found it in Brazilian 

society. Today I think we find it in 

the world. But we aren’t focused on 

high-tech solutions, rather on the 

simplest processes, from people 

who create out of necessity. I believe 

this happens as much in Paris as in 

Portugal, Turkey or New York, and 

our eyes are turned to this part of the 

population, which inspires us.

Today, in a globalised world, is 

it still possible to design with 

originality?

Yes. In a certain way we are proof of 

this. We brought handcraft processes 

to Europe. In 1997 we were invited 

by Massimo Morozzi, art director 

for Edra. It was a surprise, as we 

thought: how can this handmade 

culture, such a personal process, be 

transformed into something that 

adapts to a company? It was a very 

happy match. He interpreted our 

codes in a sophisticated Italian way, 

without loosing the humanisation of 

the process.

8

6

7

Your studio is considered one of the most promising and 

interesting in world design. How do you interpret this 

«interesting»?

Fernando: It is creating a field of interest for something 

that was so made as a piece of furniture. Designers and 

architects have a mission to add value. I think, in what we do, 

we manage to create this field of interest through the visual, 

conceptual, and material values we employ.

Humberto: And being in sync with time. Don’t go ahead of 

yourself in thinking about doing one thing when everyone is 

asking for something else. The universe needs to be in sync.   
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<Entrevista> Interview

Entendendo o design como uma linguagem o 
que é que pretendem transmitir com o vosso 
trabalho?
A função do designer é propor soluções, não só 
pensar na forma ou estética. Ele tem de trazer uma 
história. Cada móvel é um documento. 

Depois da feira de Milão o que é que levam para 
casa?
Fernando: Muito cansaço (risos). Passamos  
o fim-de-semana inteiro em entrevistas.
Humberto: Agora que comprei três discos para 
mim… quando paramos não pensamos mais em 
design. Eu adoro música e eu vi um concerto da 
Teresa Salgueiro em São Paulo e adorei. Eu sou fã 
dela desde os Madredeus mas esse concerto que 
vi dela foi muito bonito, fiquei muito emocionado. 
Adoro-a. A música está sempre presente no nosso 
Estúdio, todos têm de ouvir, gostando ou não 
gostando (risos).

9

10 11

Considering design as a language, what are you trying 

to transmit with your work?

The function of the designer is to propose solutions, not 

only in terms of form or looks. He has to bring a story. 

Each piece of furniture is a document.

What are you taking home after the Milan fair?

Fernando: Great fatigue (smiles). We spent the entire 

weekend being interviewed. 

Humberto: Now I’ve bought myself three records… when 

we stop we don’t think about design. I adore music and 

I saw a Teresa Salgueiro concert in São Paulo, which I 

loved. I’ve been a fan of hers since Madredeus, but this 

concert I saw was really lovely, and I was quite moved. I 

love her. Music is always present in our studio; we all have 

to listen to it, whether we like it or not (smiles). 

9. Sofá Kaiman Jacaré, edra
10. Colecção Nuvem, Alessi
11. Puff Anémona, edra

9. Kaiman Jacaré sofa, edra

10. Nuvem collection, Alessi

11. Anémona puff, edra
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Foi da associação de ideias 
inovadoras e do encontro de um 
proprietário hoteleiro atípico, 
Shahé Kalaidjian, com um 
designer de renome, Christophe 
Pillet, que surgiu o Hôtel Sezz, 
lugar inesperado, onde a vida 
contemporânea se mescla com 
o chique parisiense, onde o luxo 
se reinventa, onde materiais 
e efeitos sublinham linhas 
apuradas e fluidas.
É no 16.º distrito de Paris, num 
bairro tranquilo e residencial, 
na Avenida Frémiet, no coração 
de um triângulo formado pela 
Torre Eiffel, os jardins do 
Trocadéro e a Allée des Cygnes, 
que o Hôtel Sezz ocupa, desde 
2005, um edifício de contornos 
clássicos. Por trás da fachada, 
um mundo de conforto e 
de modernidade com uma 
decoração de traços zen aguarda 
os visitantes. Um espaço distinto, 
onde a tecnologia, o design 
e a qualidade do serviço são 
características incontestáveis.
Logo na entrada se sente a 
diferença – não se trata de uma 
recepção habitual, onde os 
futuros hóspedes aguardam a 
sua vez de serem atendidos. Não 
existem balcões de atendimento. 
Simplesmente alguém o recebe, 
um «mordomo pessoal», e se 
encarrega de tornar a estadia 
repleta de momentos de prazer e 
de descanso.

Hôtel Sezz came about through 

the association of innovative 

ideas and the meeting of atypical 

hotelier Shahé Kalaidjian with 

renowned designer Christophe 

Pillet. An unexpected venue, where 

contemporary life is blended with 

Parisian chic, where luxury is 

reinvented, where materials and 

décor stress clean and fluid lines.

Located in the Paris’ 16th 

arrondissement, in a quiet, 

residential area, on the Avenue 

Frémiet, in the heart of the triangle 

formed by the Eiffel Tower, the 

Trocadero Gardens and the Allée des 

Cygnes, Hôtel Sezz has occupied a 

classical building since 2005. Behind 

the façade lies a world of comfort 

and modernity, with Zen influenced 

decoration awaiting visitors. This 

is a distinctive environment, where 

technology, design and service 

quality are unmistakable traits.

As soon as you enter the building 

you can feel the difference – this 

isn’t your usual reception, with 

future guests waiting their turn to 

be assisted. There are no reception 

counters. You are simply received by 

a personal butler, whose role it will 

be to make your stay one filled with 

moments of pleasure and relaxation.

Hôtel Sezz
Chique Parisiense
Parisian Chic
 Texto de Text by Paula Monteiro
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Enquanto se dirige para o aposento que lhe foi 
reservado aproveite para olhar em volta, distraia 
a vista com os candelabros em vidro Murano do 
lobby, deixe-se seduzir pelos tons vermelhos e 
castanhos dos apontamentos decorativos que 
lançam as suas sombras na pedra cinzenta que 
reveste as paredes do hotel.
Chegado a um dos 13 quartos ou a uma das  
14 suítes, o espaço é uma das marcas 
dominantes. 200 m2 para o aposento mais 
pequeno ou 400 m2 para o maior, revestidos em 
madeira escura, iluminados por luzes de efeitos 
calculados, decorados por mobiliário colorido e 
contemporâneo, guarnecidos por tapetes e por 
cortinas macias. As camas em couro e em crómio 
ocupam um lugar de destaque no centro do 
aposento. 

As you are taken to the room that has been reserved 

for you, use this moment to take a look around you, 

at the Murano glass chandeliers in the lobby, allowing 

yourself to be seduced by the red and brown tones of the 

decorative details, casting their shadow on the grey stone 

lining the hotel’s walls.

When you reach one of the 13 rooms or one of the 14 

suites, the first thing you may notice is a feeling of 

space. 200 square metres for the smallest room, or 400 

square metres for the largest, lined with dark wood 

flooring, strategically lit with carefully positioned lighting, 

decorated with colourful and contemporary furniture, 

embellished with rugs and heavy curtains. The leather 

and chrome beds occupy a place of importance in the 

centre of the room. 

<Hotel Decor> Hotel Décor
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Fora dos quartos, o hammam e 
a sala de massagem constituem 
espaços de conforto, casulos 
minerais que potenciam o 
bem-estar. Imerso em tons 
negros, cinza e fúchsia, o Grande 
Dame, nome do mais premiado 
champanhe Veuve Clicquot, 
é o primeiro e único bar de 
champanhe Veuve Clicquot em 
Paris, tendo a prestigiada marca 
autorizado a utilização  
do seu nome.
Nas margens do rio Sena, o 
Hôtel Sezz reinventa a noção de 
contemporâneo clássico e honra 
o muito parisiense conceito de 
«savoir-vivre».

Beyond the rooms, the hammam 

and the massage room are places of 

comfort, mineral capsules that bring 

about well being. Immersed in tones 

of black, grey and fuchsia, La Grande 

Dame, the name of Veuve Clicquot’s 

most prestigious champagne, is 

the first and only Veuve Clicquot 

champagne bar in Paris, with the 

luxury brand allowing the use  

of its name.

On the banks of the River Seine, the 

Hôtel Sezz reinvents the notion of 

contemporary classic and honours 

the very Parisian concept  

of savoir-vivre. www.hotelsezz.com

<Hotel Decor> Hotel Décor
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Manuel Francisco Jorge
Formas de Estilo
Forms of Style
Texto de Tex by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa

Quando descobriu o talento para a decoração? 
Desde muito cedo que senti uma necessidade 
enorme em beber informação que me era dada 
gratuitamente, por exemplo ao ver um filme, 
ou numa visita a um museu, em que os valores 
estéticos e arquitectónicos estavam sempre 
presentes.

O que é que o influenciava no início? E agora?
A Natureza! As pessoas e as sua forma de estar!

When did you discover your talent for decoration?

From very early on I felt a great need to soak up the 

information that was given to me freely, i.e. when 

watching a film, or when visiting a museum, in which 

aesthetic and architectural values have always been 

present.

What influenced you in the beginning? And now?

Nature! People and their way of being!

Possuidor de um sentido estético 
apurado, Manuel Francisco Jorge 
movimenta-se no universo da 
decoração com naturalidade e 
experiência. Do seu desenho 
resultam objectos ecléticos, com 
alguma preponderância clássica, 
em perfeita harmonia com espaços 
marcadamente contemporâneos.

Owner of a refined sense of aesthetic 
understanding, Manuel Francisco Jorge 
makes his way around the interior 
design universe with natural flair 
and experience. His design work has 
led to eclectic objects, with a certain 
classicism, in perfect harmony with 
noticeably contemporary spaces. 

1

2

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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Há um momento ideal no dia para a criação? 
Não, por vezes surge quando menos espero, 
independentemente da hora do dia ou mesmo 
durante a noite num flash repentino.

Quais os principais erros que continuam a ser 
cometidos na decoração de uma casa e que, com o 
seu trabalho, procura eliminar?
A implantação dos objectos no espaço quase 
sempre dispostas de uma forma errada.

Há algum elemento primordial no seu trabalho? 
Luz, cor, matéria…
A luz e a cor quase sempre servem de ponto de 
partida para definir o conceito, embora por vezes 
a matéria possa ser uma mais valia para definir a 
filosofia do espaço.

Quais os principais mitos que ainda subsistem em 
relação à profissão de decorador/a?
Não sei se serão mitos, prefiro chamar-lhe 
receios!Talvez o medo de que o decorador possa 
impor a sua opinião de uma forma autoritária, 
quando é precisamente o contrário! O papel a 
desempenhar é de conselheiro, indo ao encontro 
do cliente com a preocupação máxima de que o 
resultado final seja aquilo que ele sonhou.

Is their a perfect time of the day for creativity?

No, sometimes it comes about when you least expect it, 

independent of the time of the day, or even at night in a 

sudden flash.

What are the main mistakes that are still being made 

when decorating a house, and which, in your profession, 

you are trying to eliminate?

Arranging objects in a space in completely the wrong 

places.

Is there a fundamental element to your work? Light, 

colour, material…  

Light and colour almost always serve as a starting point 

from which to define a concept, although sometimes 

material is important in defining the philosophy of a 

space.

What are the main myths that still exist with relation to 

the profession of interior designer?

I don’t know whether you could call them myths, I prefer 

fears! Maybe the fear that an interior designer could 

impose his or her opinion in an authoritative manner, 

when in truth, the exact opposite occurs! The role 

performed is that of a counsellor, interacting with the 

client with the prime aim of creating the final result he or 

she has dreamt of.

3 4

5 6
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O que é que os clientes podem encontrar no novo 
showroom e atelier de Manuel Francisco Jorge?
A continuidade da filosofia de onze anos de atelier, 
mais esta nova vertente de showroom visível 
para o exterior onde podem ter acesso não só a 
projectos propriamente ditos mas também a todo o 
conceito de objectos disponíveis isoladamente sem 
ser necessário ter que adquirir um projecto.

Está atento ao que se faz na decoração em 
Portugal? Que diagnóstico faz?
Por deformação profissional seria impossível não 
estar! O diagnóstico é positivo, embora gostasse de 
ver menos clichés por vezes usados de uma forma 
exaustiva sem uma mais valia para a criatividade.

E no mundo? Quais são as suas referências?
Entre vários, David Hicks talvez tenha tido alguma 
influência na minha postura profissional.

Qual a importância de eventos como a Casa Decor 
ou Casa Ideal?
Permitem um contacto mais directo com o 
público e, ao mesmo tempo, têm uma vertente 
educacional, pois o gosto também se educa. 
Profissionalmente serve como descarga criativa 
para pôr em prática tudo o que possamos sentir 
naquele momento. 

What can clients find in the new showroom and studio of 

Manuel Francisco Jorge?

The continuity of the philosophy of the studio’s  

11 years, but this new element of showroom, visible 

for the exterior where they can have access not only 

to projects themselves, but also the entire concept of 

objects available on their own without the need to invest 

in a project.

Do you pay attention to Portugal’s interior design 

scene? What do you think of it?

It would impossible not to in this profession! My opinion 

of it is a positive one, although I would like to see clichés 

used less exhaustively and at the expense of creativity.

And around the world? Anyone you admire?

There are many, but David Hicks has possibly had some 

influence on my professional position.

What is the importance of events such as Casa Decor or 

Casa Ideal?

They enable closer contact with the public and, at the 

same time, they possess an educational side to them, 

as taste can be educated. Professionally, it serves as a 

creative release to put into practice all that we are feeling 

at that moment.

8 9<Perfil Decoração> Decoration Profile

1. 3. Casa Ideal 2006
2. Manuel Francisco Jorge
4. 5. 6. 7. 8. 9. Loja / Showroom
4. 5. 6. 7. 8. 9. Store / Showroom
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Existe uma forma incontornável de caracterizar as 
obras do designer Johnny Dos Passos, basta dar 
corpo às suas próprias palavras: «Os móveis têm 
quatro dimensões. O comprimento, a largura, a 
altura e a imaginação». Assumindo esta premissa 
como base de trabalho, Johnny Dos Passos não 
põe quaisquer limites ao processo de criação. 
Luso-descendente, veio de França para Portugal 
em 1997 e um ano depois começou a trabalhar, 
como freelancer, com algumas empresas de Paços 
de Ferreira. Cheio de ideias para concretizar, 
conheceu no início alguns entraves à sua audácia. 

There is an unmistakable way of characterising the works 

of designer Johnny Dos Passos; you just have to give 

form to his own words: «Furniture has four dimensions 

– Length, width, height and imagination». Assuming 

this premise as a basis for his work, Johnny Dos Passos 

sets no limits for the creative process. With Portuguese 

parents, he came from France to Portugal in 1997 and 

one year later starting working as a freelancer with some 

companies in Paços de Ferreira. Full of ideas waiting to 

be materialised, at the start he met with obstacles to his 

daring designs. 

Johnny Dos Passos
Despertar Sensações
Arousing Sensations 
Texto de Text by Cátia Fernandes
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Johnny Dos Passos

1

1. Linha Metricaa – Fabricante: Lino Barros
2. Cadeira Exa – Fabricante: Criados Mudos
3. Linha Celtaa – Fabricante: Cardoso Leal
1. Metricaa Range – Manufacturer: Lino Barros

2. Exa Chair – Manufacturer: Criados Mudos

3. Celtaa Range – Manufacturer: Cardoso Leal

2 3

<Design> 
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No entanto, pouco a pouco, foi 
conseguindo transmitir desejos 
e vontades e estabeleceu fortes 
parcerias. Sempre à frente das 
tendências, Johnny Dos Passos 
vai beber inspiração num filme, 
numa música ou até na indústria 
automóvel. 
De uma forma intuitiva e inata, 
uma vez que é autodidacta, 
desenvolve o processo criativo 
a partir de uma imagem mental 
tridimensional e quase sempre 
monocromática. Depois do 

However, little by little, he managed 

to transmit desires and wishes and 

forged strong partnerships. Always 

leading the trends, Johnny Dos 

Passos finds his inspiration in a film, 

in a song or even in the car industry.

Intuitively and instinctively, given 

that he is self-taught, he develops 

the creative process from a three 

dimensional mental image and 

almost always monochromatic. After 

sketching his idea on paper, the 

esboço em papel passa para a projecção 3D do 
objecto. Volumetrias sedutoras e objectos sensoriais 
dão corpo a essas ideias. 
Inventivo, delineou um percurso que já lhe valeu 
alguns prémios. No passado ano recebeu rasgados 
elogios do director internacional das feiras «Planète 
Meuble» e «Maison et Objet» e prepara agora, com 
outras parcerias, a internacionalização do seu 
trabalho.
Como um «átomo livre», Johnny Dos Passos não 
é mais uma promessa, é hoje uma certeza num 
universo ávido de criatividade.

object is then created in 3D. Seductive spaces and sensorial 

objects give form to these ideas.

Inventive in his designs, he had trodden a career path dotted 

with prizes. Last year he received much praise from the 

international director of the Planète Meuble and Maison et 

Objet fairs, and is now preparing, with other partnerships, 

the internationalisation of his work.

Like a free atom, Johnny Dos Passos is no longer a promise, 

rather a certainty in a fervent universe of creativity.

4

5

6 7

98

4. Aparador Metricaa – Fabricante: Lino 
Barros
5. Cómoda Metricaa – Fabricante: Lino 
Barros
6. Consola de Canto Metricaa – 
Distribuição: Lino Barros
7. Cómoda Obliqua (Premiada em 2003) 
– Fabricante: Cardoso Leal
8. Consola ART – Fabricante: Criados 
Mudos
9. Cómoda Ritual (Premiada em 2002) 
– Fabricante: Persantos

http://johnnydospassos.com.sapo.pt

4. Metricaa Sideboard – Manufacturer: Lino 

Barros

5. Metricaa Chest of Drawers – Manufacturer: 

Lino Barros

6. Metricaa Corner Console – Distribution: Lino 

Barros

7. Obliqua Chest of Drawers (Awarded in 2003) 

– Manufacturer: Cardoso Leal

8. ART Console – Manufacturer: Criados Mudos

9. Ritual Chest of Drawers (Awarded in 2002) 

– Manufacturer: Persantos 

<Design> 
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Um copo invulgar, cuja base é 
composta por uma sucessão de 
argolas de prata que se moldam 
com a mão que a segura. O júri 
do 6º Concurso Internacional 
de Design Bombay Sapphire 
Designer Glass não ficou 
indiferente à originalidade e 
premiou a portuguesa Sandra 
Conceição de 22 anos, aluna 
finalista da Escola Superior de 
Artes e Design de Matosinhos. 
O concurso decorreu integrado 
na programação do Salone 
Internazionale del Mobile, que 
decorreu em Milão, de  
18 a 23 de Abril.

A unique glass, whose base is made 
of a succession of silver rings that 
mould together with the hand 
supporting them. The jury of the 
6th International Bombay Sapphire 
Designer Glass Competition 
were swayed by the originality of 
Portuguese Sandra Conceição, 
22, awarding the student of the 
Matosinhos School of Art and Design. 
The competition was held as part of 
the Salone Internazionale del Mobile, 
held in Milan April 18 to 23.  

Sandra 
Conceição
Design Premiado
Prize Winning Design
Texto de Text by Cátia Fernandes
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<Design>

OpusHome presents a series 

of contemporary furniture 

collections designed to allow a 

dialogue between pieces to create 

a harmonious and personalised 

environment.  The brand’s philosophy 

involves the creation of simple, 

functional, elegant and timeless 

products… combining tradition, 

contemporariness, design and 

master craftsmanship.

Designed by Gal Tevet, musician, 

architect and designer, OpusHome 

finds its inspiration in musical 

scores, divided into three distinctive 

compositions:

Opus#1: Collection of furniture made 

of wood, combined with glass and 

stainless steel elements.

Opus#2: Collection of sofas, chaise 

longues, ottomans and poufs.

Opus#3: Collection of hand tufted 

rugs, in wool and linen.

Gal Tevet’s childhood spent in Africa, 

Israel and Mexico lie behind the 

cosmopolitanism and versatility seen 

in OpusHome, with the brand’s world 

premiere in Portugal.

OpusHome has a voice. Using the 

simplest of languages, we can be 

silent, we can talk, and sometimes 

we can even sing… just like  

objects can. 

OpusHome
Colecções Contemporâneas de Lifestyle
Contemporary LifeStyle Furniture Collections

OpusHome apresenta um 
conjunto de colecções de 
mobiliário contemporâneo 
desenhados para possibilitar um 
diálogo entre peças, resultando 
num ambiente harmonioso e 
personalizado. A filosofia da 
marca caracteriza-se pela criação 
de produtos simples, funcionais, 
elegantes e intemporais... 
numa síntese de tradição e de 
contemporaneidade, de design e 
de mestria de mão-de-obra.
Desenhada por Gal Tevet, 
músico, arquitecto e designer, a 
OpusHome teve como inspiração 
as partituras musicais, que 
foram distribuídas por três 
composições distintas: 
Opus#1: Colecção de móveis 
em madeira, combinados com 
componentes de vidro e inox.
Opus#2: Colecção de sofás, 
chaises longues, ottomans e 
pouffs. 
Opus#3: Colecção de carpetes 
desenhadas e lisas em «tufting» 
manual, em lã e linho.
A infância de Gal Tevet, passada 
em África, Israel e no México, 
contribuiu para o cosmopolitismo 
e a versatilidade que sobressaem 
na OpusHome, marca que teve a 
sua estreia mundial em território 
português.
A OpusHome tem uma voz. 
Usando a mais simples das 
linguagens, podemos estar em 
silêncio, podemos falar e, por 
vezes, podemos até cantar... tal 
como os objectos podem.

www.opusdv.com | info@opusdv.com
Agente em Portugal DPM | opus@dpm.pt
Tel. Phone +351 227 456 165 | Fax +351 227 456 164
Contacto comercial: Daniel Mota: dmota@dpm.pt
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i saloni 2007
A Montra  
do Design
A Design Showcase
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa

É considerado há vários anos o ponto alto do 
design mundial, o local onde as ideias flúem 
livremente, onde os desejos se apresentam 
materializados em peças singulares e inovadoras. 
i saloni decorreu, entre os dias 18 e 23 de Abril, 
no novo recinto da Feira de Milão, em Rho-Pero, 
que se prolonga por mais de 300 mil metros 
quadrados. Um espaço que é ele próprio uma obra 
de criação única projectada pelo arquitecto italiano 
Massimiliano Fuskas. Estruturas de vidro e aço em 
grandioso contraste com espelhos de água.

Considered for many years as the highpoint in world 

design, the place where ideas flow freely, where wishes 

are materialised in unique and innovative pieces. i saloni 

took place April 18 to 23 in the new hall of the Milan 

exhibition centre in Rho-Pero, over an area of more than 

300 thousand square metres. A venue that, in itself, is 

a unique piece of design, created by Italian architect 

Massimiliano Fuskas. Glass and steel structures in 

grandiose contrast with water features.

<i saloni 2007>
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Seguindo o sucesso das edições anteriores, este ano 
superaram-se todas as expectativas. Perto de 300 mil 
visitantes tiveram a oportunidade de visitar as quatro 
feiras que compuseram o Salão: a Feira Internacional 
do Móvel, o Euroluce, salão internacional de 
iluminação, A Feira de Acessórios de Decoração e o 
Salão Satélite.
Durante os seis dias de exibição, 2159 expositores, 
dos quais 524 eram estrangeiros, puderam mostrar 
as novas colecções, partilhar experiências e acima de 
tudo o know-how num claro intercâmbio cultural. 
A Feira Internacional do Móvel vai já na sua 46ª edição 
e ocupou, em conjunto com Feira de Acessórios de 
Decoração, a maior área: 14 pavilhões. 
A Euroluce, mostra de iluminação que ocorre de dois 
em dois anos, esteve repleta das últimas novidades do 
sector. Soluções para o interior e exterior, iluminação 
industrial e eventos. Foi possível observar peças de 
designers consagrados como Ingo Maurer, Zaha Hadid 
e Ross Lovegrove ou de marcas como a Artemide, 
Foscarini, Flos, entre outras. 
Esperado com igual expectativa, o Salão Satélite dá 
visibilidade aos novos criadores que se entregam de 
corpo e alma aos projectos que apresentam. Quem 
sabe se numa próxima edição as suas peças farão 
parte da colecção de alguma marca internacional?!

Following the success of previous editions, this year beat 

all expectations. Close to 300 thousand visitors took the 

opportunity to visit the four fairs making up the event: the 

International Furniture Fair, Euroluce International Lighting 

Fair, the Decoration Accessories Fair and the Salone 

Satellite.

During the six days, 2159 exhibitors, of which 524 were 

foreign, were able to show their new collections, share 

experiences and especially their know-how in a clear cultural 

interchange.

The International Furniture Fair, now in its 46th edition, 

took up the largest area, together with the Decoration 

Accessories Fair: 14 pavilions. 

Euroluce lighting exhibition, held every two years, was 

packed with the latest products in the sector. Solutions for 

indoors and out, industrial and event lighting. You could see 

pieces from famed designers such as Ingo Maurer, Zaha 

Hadid and Ross Lovegrove or from brands such as Artemide, 

Foscarini, and Flos, amongst others. 

Awaited with equal excitement, the Salone Satellite gives 

visibility to new designers who surrender body and soul 

to the projects they present. And who knows, maybe in a 

coming edition, their pieces could be part of the collection of 

some international brand?

<i saloni 2007>
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<i saloni 2007>

Mas a grandiosidade da feira transpõe as barreiras 
do recinto e invade de criatividade toda a cidade 
de Milão com várias iniciativas dedicadas ao 
mobiliário e à arte do desenho. A experiência do 
conhecimento é por isso total.
Este ano a organização desenvolveu o projecto 
«Room With a View – Italian Art and Interiors 
1900-2000» que transporta os visitantes numa 
viagem através dos 100 anos da arte e decoração 
de interiores em Itália. A exposição decorre até  
1 de Julho no Palácio Real.

But the grandiosity of the event went beyond the limits 

of the exhibition centre and invaded the creativity of 

Milan as a whole, with a host of initiatives dedicated to 

furniture and the art of design. As such i saloni experience 

is all encompassing. 

This year, organisers developed the «Room With a View 

– Italian Art and Interiors 1900-2000» project, which took 

visitors on a journey through 100 years of interior design 

in Italy. The exhibition runs until July 01 in the Palazzo 

Reale. 
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<Secção> Section

Alexandra Rei Lima
Olhar Contemporâneo
Contemporary Eye
Texto de Text by Cátia Fernandes  Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

With a project for three houses in Vairão, Vila do Conde, 

architect Alexandra Rei Lima has embraced a double 

challenge: the renovation of a house dating from  

the beginning of the last century and the construction 

from scratch of two independent units. The clients 

are three sisters and the final result shows the full 

participation they shared. Together, the works speak a 

contemporary language. 

Various interior changes in level are created inside the 

houses, motivated by the difference in height between 

the street and the plot. In this way, from the entrance 

to the private area of the bedrooms, the movement 

is upwards, with the kitchens and the lounges on an 

intermediary level, connected by the garden, which 

connects the three houses.

With the existing house, architect Alexandra Rei Lima 

attempting to retain certain architectural features, 

namely opening up the walls, searching for the original 

stone and creating harmonious spaces, with glassed 

spaces in the place of the old doors. 

Com o projecto de três habitações em Vairão, Vila 
do Conde, a arquitecta Alexandra Rei Lima abraçou 
um duplo desafio: a remodelação de uma casa 
datada do início do século passado e a construção 
de raiz de duas fracções independentes. As clientes 
são três irmãs e o resultado final mostra toda a 
cumplicidade que partilham. Em conjunto as obras 
traduzem uma linguagem contemporânea. 
Nas habitações são criados vários desníveis 
interiores, motivados pela diferença de cota entre 
a rua e o terreno. Dessa forma, desde a entrada, 
até à zona privada dos quartos, segue-se num 
movimento ascendente, estando as cozinhas e as 
salas num nível intermédio, ligadas pelo jardim, 
elemento de união das três habitações.
Com a casa já existente a arquitecta Alexandra 
Rei Lima procurou preservar alguns elementos 
arquitectónicos, nomeadamente aberturas nas 
paredes em busca da pedra original e criou espaços 
harmoniosos com vãos envidraçados no lugar das 
antigas portas.

<Arquitectura> Architecture



O projecto de uma Habitação 
Unifamiliar na Vila de Arouca é 
o primeiro, a título individual, 
do arquitecto Paulo Sousa. 
Licenciado em 2005 pela 
Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, é 
colaborador efectivo no escritório 
do António Madureira desde 
2004, tendo participado em 
importantes projectos deste 
arquitecto com Siza Vieira. 
Gozando de uma ampla vista 
a sul, a habitação, localiza-se 
na falda de um vale. Dada a 
inclinação do terreno, Paulo 
Sousa optou por fazer a recepção 
desnivelada do espaço habitável. 
Assim, a obra destaca-se em 
relação ao pátio, separando a 
entrada do jardim.

The project for a detached property 

in Vila de Arouca is the first ever 

to be designed solely by architect 

Paulo Sousa. Having graduated from 

the Architecture Faculty of Oporto 

University in 2005, he has been a 

valuable collaborator at the practice 

of António Madureira since 2004, 

having participated in important 

projects by this architect with  

Siza Vieira.

Enjoying a broad view to the south, 

the house is located on the edge of 

a valley. Given the slope of the plot, 

Paulo Sousa had opted to develop 

the habitable space over different 

levels. As such, the work stands 

out in relation to the courtyard, 

separating the entrance to the 

garden.

Através do hall de entrada acede-se ao corredor 
dos quartos, sala de estar, cozinha, jardim e 
garagem. O escritório destaca-se das demais 
divisões já que comunica apenas com a sala de 
estar e é o único a receber acesso directo ao 
exterior.
Na varanda, virada a sul, o ripado de madeira, que 
corre num tricarril, compõe a linguagem estética 
exterior, cuidando ao mesmo tempo da privacidade 
e da luz solar directa. 

Access to the bedroom corridor, living room, kitchen, 

garden and garage is made through the entrance hall. 

The study stands out from the other rooms as it is only 

joined to the living room and the only room to have direct 

access to outside.

On the veranda, facing the south, a sliding wooden lattice 

work system composes the exterior aesthetic language, 

taking care at the same time of privacy issues and 

protecting from direct sunlight.      

Paulo Sousa
Uma Casa no Sopé
A House at Valley’s Side
Texto de Tex by Cátia Fernandes
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Paulo Sousa

<Arquitectura> Architecture
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PROGITAPE, Projectos de Arquitectura, Planeamento e Engenharia, 
Lda. concebeu um projecto audacioso e puro na sua linguagem 
formal. A proposta, que ficou classificada em segundo lugar no 
Concurso Internacional para a elaboração do Aquário do Funchal, 
pressupunha um edifício ícone, um volume emergente de um espelho 
de água. Num dos lados uma ampla entrada inclinada serve de acesso 
ao interior. 
A proposta foi pensada para receber várias áreas expositivas,  
loja-museu, bar esplanada, entre outras valências.

PROGITAPE, Projectos de Arquitectura, Planeamento e Engenharia, Lda. has 

created a daring project, pure in its formal language. The proposal, which took 

second place in an international competition for the elaboration of Funchal 

Aquarium, presupposes an iconic building, a volume emerging from a water 

feature. In one side, a large inclined entrance serves as access to the interior.

The proposal was designed to house various exhibition areas, a museum shop, 

a bar terrace and other purposes. 

PROGITAPE
Aquário Funchal
Cubist Masterpiece 
Texto de Tex by Cátia Fernandes

www.progitape.pt

<Arquitectura> Architecture
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Modular
System
Modelos
Contemporâneos
Contemporary Models
Texto de Text by Cátia Fernandes 
Fotografias de Photographs by Miguel Costa

Três anos de pesquisa na área das habitações 
modulares em madeira resultaram numa parceria 
vencedora entre o atelier Arquiporto, de Alexandre 
Teixeira da Silva e Miguel Ribeiro de Sousa, e 
Carlos Góis, Director Geral da Luz e Som. A Modular 
System é uma empresa que projecta e constrói 
casas de madeira graças à agregação de módulos 
multifunções. Fáceis de transportar e de rápida 
construção, as habitações receberam uma forte 
influência do desenho de nomes reconhecidos 
como Mies van Der Rohe, Richard Neutra, Craig 
Ellwood e Charls & Ray Eames.
Sem intermediários, a Modular System assegura 
o desenvolvimento de todo o processo até à obra 
finalizada. 
A partir de cinco modelos base, do S ao XL, ou seja, 
dos 29, 46 m2 aos 121,20 m2, é possível agregar 
vários módulos que resultam em habitações 
contemporâneas, equipadas com sistema de 
domótica e planeadas ao pormenor no que respeita 
aos aspectos térmicos, acústicos e energéticos. 

Three years of research into modular timber housing 
have resulted in a winning partnership between 
architectural practice Arquiporto and its architects 
Alexandre Teixeira da Silva and Miguel Ribeiro de Sousa, 
and Carlos Góis, managing director of Luz e Som. 
Modular System is a company designing and constructing 
timber houses, linking multifunctional modules. Easy to 
transport and quick to build, the houses reflect design 
influences from the likes of Mies van Der Rohe, Richard 
Neutra, Craig Ellwood and Charles & Ray Eames.
Operating alone, Modular System ensures the 
development of the entire process up to the completion 
of the project.
From five base models, from S to XL, or 29.46 square 
metres to 121.20 square metres, you can join together 
various modules to produce contemporary houses, 
equipped with intelligent home systems and planned to 
the finest detail in terms of thermal, acoustic and energy 
concerns. 
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Banho
Bath

A place of water and freshness, 

the part of the home dedicated 

to bathing is one of intimacy and 

revival.

Submerged in warm water or under 

the shower, with bubbles or salts 

and scented oils, bathing soothes 

the body, caressing it, surrounding it 

in a pleasant and refreshing cocoon.  

Espaço aquático e límpido, a área 
da casa consagrada ao banho 
é o local da intimidade e da 
retemperação de energias.
De imersão ou duche, com espuma 
ou com sais e óleos odoríferos, 
o banho aconchega o corpo, 
acarinha-o, envolvendo-o num 
borbulhar afável e refrescante.

Fotografia Photograph 
Colecção I FIUMI, Boffi | I FIUMI Collection, Boffi
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[1] 
O chuveiro da série Cuadro, com o seu design de vanguarda, 
introduz na casa de banho uma atmosfera de modernidade, 
proporcionando também um duche relaxante. 
The showerhead from the Cuadro series, with its cutting 
edge design, introduces an atmosphere of modernity into the 
bathroom, while providing a relaxing shower. 

[2]
As linhas modernas e elegantes da série Cuadro, da Teka, 
combinam com os materiais mais arrojados e com espaços 
exigentes.
The modern and elegant lines of Teka’s Cuadro range combine with more 

daring materials and demanding spaces.

[3] 
As misturadoras termostáticas Teka garantem um banho mais 
tranquilo e confortável graças ao seu limitador de temperatura.
Teka’s thermostatic mixer taps ensure a quieter, more comfortable bath, 

thanks to their temperature limiter.

[4] 
Elegante, funcional e prática, a linha Kobe permite a combinação 
perfeita com todas as opções estéticas de louças sanitárias.
Elegant, functional and practical, the Kobe range allows the perfect 

combination with any kind of sanitary ware.   

Teka Portugal, S.A.
Tel. Phone +351 234 329 547 | Fax +351 234 329 548
banho@teka.pt | www.tekabanho.com
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PADIMAT
[1]
Numa variedade de materiais que vai desde o 
aço inox às madeiras maciças naturais, a marca 
Karol caracteriza-se pelo minimalismo. A linha 
Manhattan tem como base uma simples e 
inovadora estrutura de módulos conjugáveis.
In a variety of materials, ranging from stainless 
steel to solid natural wood, the brand Karol 
is known for its minimalism. The Manhattan 
range has a simple and innovative structure of 
combinable modules as its basis. 

[2,3] 
Em colaboração com o designer Próspero 
Rasulo, a Gessi concebeu a linha Rettangolo 
XL. Um casamento perfeito entre a forma e 
a luz. Uma gama completa de misturadoras 
de lavatório, bidé, banheira e duche nas mais 
variadas soluções de encastrar.
In collaboration with designer Próspero Rasulo, 
Gessi has developed its Rettangulo XL range. 
The perfect blend between form and light. A 
complete range of basin, bidet, bathtub and 
shower mixer taps, in varied build-in solutions.

[4] 
Glow (Vidro) da Land Evolution é uma linha de 
revestimentos em vidro que se destaca pela 
intensidade das cores aliada à transparência. Em 
vermelho, laranja, amarelo ou verde, transforma 
cada espaço num ambiente luminoso.
Glow (Glass) from Land Evolution is a range of 
glass covering, which stands out for the colour 
intensity and transparency. In red, orange, 
yellow or green, it transforms any space into a 
luminous environment.

Padimat

Loja | Store

Rua Adário G. Moreira, 1519 | 4486-854 Vilar do Pinheiro
Tel. Phone +351 220 028 270/71 | Fax +351 220 028 279
padimat@azevedos-sa.com | www.padimat.pt

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

4

1

2

3

4

<Banho> Bath



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

6

3

CIFIAL

Cifial, S.G.P.S., S.A.
Apartado 410  | 4524 - 907 Riomeão | Portugal
Tel. Phone +351 256 780 100 | Fax +351 256 783 395
cifial@cifial.pt | www.cifial.pt

[1] 
A nova linha de torneiras Techno M3 é uma solução inovadora no 
campo do design das aplicações dos tradicionais três furos.
The new Techno M3 tap range is an innovative solution in the design field 

of traditional three-hole applications.

[2] 
Da autoria de Carlos Aguiar, a Techno M3 oferece duas soluções 
de lavatório e duas sugestões de banho, com acabamentos em 
cromado brilhante ou níquel polido PVD. 
Designed by Carlos Aguiar, the Techno M3 offers two solutions for basins 

and two for baths, with finishes in brilliant chrome or PVD polished nickel.

[3]
A linha Cobra alia a precisão do accionamento bimando ao 
rigor formal de um design actual e à excepcional qualidade do 
acabamento.
The Cobra range combines the precision of the dual control action and the 

formal rigour of a contemporary design and exceptional finish quality.

[4] 
A gama de bicas Cobra oferece soluções electrónicas e pode 
ser associada a três alongadores que se adaptam a todas as 
configurações de lavatórios.
The range of Cobra spouts offers electronic solutions and can be joined to 

extension pipes to adapt to any configuration of basin.

3

1 2
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[1]
Criar uma simbiose entre homem, natureza e 
espaço é o princípio pelo qual o designer francês 
Jean-Marie Massaud se guiou, concebendo a linha 
Axor Massaud, da HANSGROHE.
Creating a symbiosis between man, nature and space is 

French designer Jean-Marie Massaud’s guiding tenet, 

conceiving the Axor Massaud series, from HANSGROHE.

[2] 
Um design elegante, dois óculos subaquáticos, 
diversas configurações – de pousar ou de canto, 
com prateleira em Wengé ou Carvalho – a nova 
banheira Ysola, da TEUCO.
Elegant design, two signature windows, different 

arrangements - freestanding or corner version, refinished 

with a Wenge or Oak ledge – the new Ysola bathtub by 

TEUCO.

[3] 
Sieger design criou 2nd door para a DURAVIT, uma 
linha completa com banheiras, louça cerâmica e 
móveis de sala de banho, com todas as qualidades 
de um design clássico: linhas simples e proporções 
harmoniosas.
Sieger Design has created 2nd door for DURAVIT, a 

complete series with bathtubs, ceramics and furniture, 

with all the qualities of a classic design: clear lines and 

harmonious proportions.

[4] 
Projecto Hammam – para qualquer espaço que 
tiver disponível, EFFEGIBI concebe e projecta 
consigo o seu espaço de bem-estar, indo ao 
encontro das suas necessidades, oferecendo 
um Banho Turco personalizado, onde poderá 
redescobrir a dimensão perfeita da magia e do 
relaxe a qualquer momento.
Project Hammam – whatever space you have available, 

EFFEGIBI can design and furnish your personal wellbeing 

area to meet your individual needs, giving you a fully 

customized Turkish bath where you can rediscover the 

perfect dimension of magic and relaxation, anytime.

José Ricardo Botas, S.A.

José Ricardo Botas, S.A.
Rua Antoine de Saint-Exupéry – Alapraia | 2765-043 Estoril
Tel. Phone +351 214 667 110 | Fax +351 214 667 119
www.jrb.pt | jrbotas.sa@jrb.pt 
www.duravit.com | www.effegibi.it | www.hansgrohe.com 
www.longhi.it | www.megius.com | www.teuco.com 
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[1]
O chuveiro Chiocciola destaca-se pela ergonomia e 
dinamismo. Pode ocupar o espaço central de uma casa de 
banho ou estar recolhido a um canto.
The Chiocciola shower unit stands out for its ergonomic and 

dynamic charm. It can occupy the central part of a bathroom, or be 

placed in the corner.

[2]
 Original, a banheira Ufo foi concebida em aço e Exmar 
negro. A elevada performance dos materiais aliada à 
estética tornam esta banheira única.
The original Ufo bathtub was produced in steel and black Exmar. 

High performance materials combined with good looks make this 

a unique bath.

[3]
Num jogo cromático invulgar, o lavatório em porcelana e 
espelho da MA2 criam ambientes de exclusividade.
In an unusual play on colours, the porcelain washbasin and mirror 

from MA2 create exclusive environments.

[4]
THABO é o lavatório da Ethnic Collection da Vitruvit. Com 
design de Manuela Busetti e Andrea Garuti, utiliza padrões 
e formas que o tornam o centro das atenções. 
THABO is a washbasin from Vitruvit’s Ethnic collection. Designed 

by Manuela Busetti and Andrea Garuti, it features patterns and 

forms that make it a real attention grabber. 

Arquiban1 2

3

4

Arquiban
Rua do Comércio Edifício Palma, Loja A | 8135-127 Almancil
Tel. Phone +351 289 355 521 | Fax +351 289 355 522
arquiban@gmail.com | www.arquiban.pt

<Banho> Bath



Augusto Sousa, Mármores 
e Granitos, Lda.

[1]
A Pia em mármore de Estremoz extra-branco 
traduz uma linguagem contemporânea em perfeita 
sintonia com a suavidade cromática.
The sink in extra-white Estremoz marble speaks a 

contemporary language in perfect combination with its 

soft coloration.

[2] 
Elemento orientador de qualquer habitação 
ou espaço, o corredor em mármore travertino 
resinado incolor resulta numa solução de estilo 
perfeita.
A guiding element in any home or room, the travertine 

colourless marble corridor results in perfectly stylish 

solution.

[3] 
Casa de banho da Casa Armanda Passos, da autoria 
do arquitecto Siza Vieira, em mármore Ramisis. 
Elementos que reflectem simplicidade.
Casa Armanda Passos bathroom, designed by architect 

Siza Vieira, in Ramisis marble. Elements reflecting 

simplicity.

[4] 
Pormenor de piscina interior numa habitação na 
Foz do Porto em mármore branco Tassos.
Detail of an indoor pool, in Tassos white marble, in a 

home in Foz de Porto.

Augusto Sousa, Mármores e Granitos, Lda.
Rua da Virela n° 400 | 4440-573 Valongo | Portugal
Tel. Phone +351 224 222 395 | Tlm. Cellular Phone +351  917 530 860 
Fax +351 224 224 616
www.marmores.eu

21

3

4

1. Hotel Porto Palácio – Mármore Carrara
    Hotel Porto Palácio – Carrara Marble

2. Habitação unifamiliar – Mármore de Estremoz VR1
    Detached property – Estremoz VR1 Marble

<Banho> Bath
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Globaldis - Distribuição Global de Materiais, S.A.
Tel. Phone +351 256 426 400 
www.globaldis.pt

[1] 
Adequados a espaços de elegância superior, os 
móveis Tendency apresentam uma criteriosa 
escolha de materiais e uma especial atenção nos 
acabamentos.
Ideal for elegant spaces, Tendency furniture 
features a meticulous choice of materials and 
special attention to finishes.

[2] 
Destinada a espaços funcionais, a linha de 
mobiliário Compact possui versatilidade que 
possibilita uma escolha moderna e light.
Designed for functional spaces, the Compact 
furniture range is versatile and thus allows a 
modern and light choice.

[3] 
Os móveis Glass, em vidro e latão cromado, 
apresentam-se como uma solução para espaços 
diferentes, modernos e minimalistas, conferindo-lhe 
um aspecto funcional.
Glass furniture, in glass and chrome brass, is well suited 

to unique, modern and minimalist environments, giving 

them a functional appeal.

[4]
A Globaldis, especialista em soluções em madeira 
e seus derivados, apresenta uma vasta gama de 
produtos de elevada qualidade: Portas e Portaro®, 
Roupeiros, Janelas, Painéis, Revestimentos, 
Pavimentos, Madeiras, Móveis e Componentes, 
Ferragens e Acessórios.
Globalis, specialist in wood and wood derivative 
solutions, offers a huge range of fine quality 
products: doors and Portaro®, wardrobes, 
windows, panels, coverings, floorings, wood, 
furniture and components, tools and accessories.    

3

1 2

GLOBALDIS
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Acto muitas vezes banalizado pela vertigem dos 
dias, o banho sempre foi tido como um momento 
de descontracção, de deleite. A Italbox, especialista 
em cabines de banho, dispõe de uma variedade de 
modelos que garantem a qualidade desse instante 
de intimidade. 
Porque acredita que a satisfação do cliente é a 
condição fundamental para o sucesso, mantém 
com ele uma ligação estreita de entendimento. 
Diversas opções cromáticas de alumínio, cabines 

An act often reduced to banality given how often we do 

it, bathing has always been a moment of relaxation and 

delight. Italbox, specialist in bath and shower cabinets, 

has a variety of models that ensure the quality of this 

intimate moment.

Believing client satisfaction to be fundamental to 

success, Italbox strives to ensure a close relationship 

ITALBOX
O Prazer do Banho
The Plesure of Bathing

que podem ser redondas, quadradas ou frontais 
com inclusão de banheira, podem ser encontradas 
na Italbox.
Com uma oferta completa, introduziram também 
alguns produtos acessórios de casa de banho, 
com destaque para os estrados em contraplacado 
marítimo para a base do chuveiro e colunas de 
hidromassagem. Sinais de estética e design que a 
Italbox tem como essenciais.

with its clients. Italbox boasts a varied choice of coloured 

aluminium profiles, with a selection of square or 

semicircular shower cabinets, or cabinets that enclose 

bathtubs.

With its comprehensive range, Italbox also offers 

bathroom accessories, including plywood platforms for 

shower floors. Good looks and design – essential for 

Italbox. 

Zona Industrial de Barrô Norte | Apartado 153 
3754-909 Águeda
Tel. Phone  +351 234 610 200 | Fax +351 234 610 209
italbox@italbox.pt | www.italbox.pt

<Banho> Bath
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[1]
Atmosfera acolhedora, na qual se combina o azul 
e o branco. Fundo que se confunde com o papel 
de parede. Série Melibea da Aparici.
Welcoming atmosphere, combining blue with white. 

Background that could be mistaken for wallpaper. 

Melibea range from Aparici.

[2] 
Estilo e classe. As estrelas em ouro amarelo 
fazem do seu espaço um local de requinte. Da 
Bisazza.
Style and class. The yellow gold stars turn your room 

into a sophisticated setting. From Bisazza.

[3] 
Um ambiente personalizado. Pode dar vida 
a qualquer imagem, em qualquer espaço. Da 
Bisazza.
A personalised environment. You can breathe life into 

any image in any room. From Bisazza.

[4] 
Uma cozinha diferente, com a conjugação do 
laranja e do verde, cores fortes e marcantes. 
Série Arinsal da Aparici.
A different kitchen, combining orange with green, 

powerful and striking colours. Arinsal range from 

Aparici.  

Inovus
Rua D. Afonso Henriques, n.º 98
3720-244 Oliveira de Azeméis
Tel./ Fax Phone +351 256 682 149
geral@inovus.pt

Inovus
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HomeSpa
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Inaugurada a 4 de Abril de 2006, a HomeSpa surgiu 
da crescente necessidade, por parte do mercado, 
de um espaço totalmente dedicado ao conceito de 
casa de banho.
Especializada no trabalho sob projecto, a 
HomeSpa garante a máxima funcionalidade e 
aproveitamento de espaço, assim como a criação 
de estilos que se adaptam ao cliente, recorrendo a 
uma vasta gama de marcas e soluções de qualidade 
no mercado.
Inserida no reconhecido GrupoArtcozi, a HomeSpa 
vem reforçar o conceito de oferta global e de 
confiança, representando o parceiro ideal para 
arquitectura, construção/remodelação e design de 
interiores.

Opened on April 04, 2006, HomeSpa came about as a 

result of the growing need within the market for an 

outlet entirely dedicated to the concept of bathroom 

environments.

Specialised in designing bathroom spaces, HomeSpa 

ensure maximum functionality and use of space, as well 

as the creation of styles that match each client, resorting 

to a vast range of quality brands and solutions within the 

market.

Part of the recognised group, GrupoArtcozi, HomeSpa 

has boosted the concept of overall choice and 

trust, becoming the ideal partner for architecture, 

construction/refurbishment and interior design.

[1] 
Projecto Banho Social – Acabamentos metálicos e 
o uso da madeira conferindo elegância.
Social Bathroom Project – Metal finishes and use of wood 

to create a sense of elegance.

[2]
Projecto Banho Suite – A utilização de superfícies 
uniformes e monocromáticas contrastam com o 
uso de cromoterapia.
Suite Bathroom Project – The use of uniform and 

monochromatic surfaces contrasts with the use of colour 

therapy.

[3]
HomeNoir – Showroom. Mobiliário e zona de duche 
HomeSpa. Elementos Duravit e Hansgrohe.
HomeNoir – Showroom. HomeSpa furniture and shower 

area. Duravit and Hansgrohe items.

[4]
HomeStarck – Showroom. Mobiliário e Pavimento 
HomeSpa. Lavatórios e Misturadoras Starck, da 
Duravit e Hansgrohe.
HomeStarck – Showroom. HomeSpa furniture and 

flooring. Starck washbasins and mixer taps, from Duravit 

and Hansgrohe.

[5]
HomeSpa – Sanita suspensa série Outline, da 
Althea.
HomeSpa – Suspended toilet, Outline range from Althea.

[6]
HomeSpa – Lavatório série Outline, da Althea.
HomeSpa – Washbasin, Outline range from Althea.

HomeSpa.novos conceitos de banho

Responsável: David Silva | Rua da Rasa, 1023 V.N. Gaia
Tel. Phone  + 351 227 127 324 | Fax + 351 227 127 096
www.homespa.artcozi.com | homespa@artcozi.com
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GROHE
[1]
Num perfil actual e linear, o Rainshower Cosmopolitan foi 
criado a pensar nos mais puristas. Ideal para casas de banho 
contemporâneas. 
With its current and linear profile, the Rainshower Cosmopolitan was created 

with purists in mind. Ideal for contemporary bathrooms.

[2] 
Aria transmite sensualidade e elegância. Graças à tecnologia 
SilkMove®, esta nova linha garante uma utilização suave como seda 
durante anos.
Aria conveys sensuality and elegance. Thanks to SilkMove® technology, this 

new range ensures use as smooth as silk for years.

[3] 
Num desenho de autenticidade e equilíbrio das formas, Allure 
integra-se na perfeição em ambientes que contenham madeira, 
mármore ou vidro.
With its authentic and balanced-form design, Allure blends perfectly into 

environments featuring wood, marble or glass.

[4] 
Grohtherm 3000 é perfeita quando a opção recai sobre uma peça 
escultural e moderna. A melhor tecnologia concentrada numa 
torneira termostática.
The Grohtherm 3000 is perfect when you’re looking for a modern sculptural 

piece. The best technology concentrated in a thermostatic tap.

Grohe Portugal Componentes Sanitários, LDA
Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, 539 – 1.º Frente Esq. | 4100-009 Porto
Tel. Phone +351 225 432 980 | Fax +351 225 432 999
www.grohe.pt
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[1]

Edeba
JADO, a misturadora sensual de Jean Nouvel, utiliza um sistema de 
sensores digitais para regular a temperatura e a quantidade da água.
JADO, the sensual mixer tap from Jean Nouvel, uses a system of digital 

sensors to regulate water temperature and quantity.
www.edeba.pt

[2] 
Emperil
Uma banheira de hidromassagem que convida ao relaxe. Foi equipada 
com sete injectores de água, rádio FM, Ligação telefone e CD, 
chuveiro cascata, entre outras funcionalidades.
A water massage bathtub ideal for relaxing. Equipped with seven water jets, 

FM radio, telephone and CD connection, cascade showerhead, amongst other 

functions.
www.emperil.com

[3] 
Casa Alvarinho
Uma explosão de cor e alegria na nova colecção Bloom. Tonalidades 
refrescantes no toque reconfortante da matéria em 100% algodão.
An explosion of colour and happiness in the new Bloom collection. Refreshing 

shades in the comforting touch of 100% cotton material.

www.casaalvarinho.com

[4] 
Azur Ambiente
O charme de uma banheira rectangular que combina a ergonomia e a 
estética. BETTEFREE permite uma integração perfeita em qualquer 
casa de banho.
The charm of a rectangular bathtub combining ergonomics with fine looks. 

BETTEFREE fits perfectly into any bathroom.
www.azurambiente.com
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Kid’s Republic
Contos do Arco-íris
Rainbow Tales 
Texto de Text by Paula Monteiro

<Espaço Público> Public Space
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Um mundo de cor, um apelo à imaginação tirado 
do universo dos contos de fadas, um entrelaçado 
de fitas em matizes do arco-íris – a Kid’s Republic, 
em Pequim, China, propõe aos seus pequenos 
visitantes e frequentadores uma livraria e um 
espaço de actividades envoltos em devaneios 
coloridos.
Concebida pelo arquitecto japonês Keiichiro Sako, a 
«República das Crianças» é o local ideal para criar e 
cultivar a natural curiosidade infantil – gigantescos 
painéis contam histórias, fábulas e narrativas 
ouvem-se, lêem-se e vivem-se num ambiente 
propício à liberdade inventiva.
Sobre as fofas carpetes, empoleiradas em 
alvéolos de diversas dimensões estrategicamente 
arquitectados nas prateleiras, as crianças 
entregam-se à cor da brincadeira, aos matizes da 
leitura, aos tons irisados da fantasia.

A world of colour, an appeal to the imagination taken 

from the world of fairytales, an interweaving of ribbons 

in different shades of the rainbow – Kid’s Republic, in 

Beijing, China, offers its small visitors and regulars a 

bookshop transformed into an activity space, surrounded 

in colourful illusions.

Designed by Japanese architect Keiichiro Sako, Kid’s 

Republic is the ideal place to create and cultivate 

children’s natural curiosity – huge panels tell stories, 

fables and narratives are heard, read and experienced in 

an environment that is perfect for inventive freedom.

On fluffy carpets, perched up in bubbles of various sizes 

strategically placed within the bookshelves, children can 

surrender to the colour of play, to the shades of reading 

and to the rainbow hues of fantasy.   

www.sksk.cn
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Há mais de 60 anos no mercado, a Casa das 
Lâmpadas continua a ser uma das grandes 
referências nacionais no sector da comercialização 
de material eléctrico e de iluminação. Abrangendo 
uma vasta gama de produtos, a Casa das Lâmpadas 
é representante de várias marcas que são 
reconhecidas e se distinguem pela sua qualidade 
técnica e pela mestria do seu design.
A ESEDRA, uma das marcas de iluminação 
representadas, é especialista na iluminação de 
interiores e na criação de produtos decorativos, 
onde o estilo italiano e as formas bem definidas 
ajudam a compor sugestões originais e distintivas, 
procuradas por um número cada vez mais amplo de 
apreciadores.

Over 60 years in the market, Casa das Lâmpadas 

continues to be one of the big names in the Portuguese 

electrical and lighting sales sector. Stocking a huge range 

of products, Casa das Lâmpadas represents several 

recognised brands, which stand out for their technical 

quality and their design merits.

ESEDRA, one of the lightning brands they represent, 

specialises in interior lighting and in the creation of 

decorative products, where Italian style and well defined 

forms help compose original and distinctive suggestions, 

enjoyed by an increasing number of clients.

Casa das Lâmpadas
O Design da Luz
The Design of Light

A oferta da ESEDRA concretiza-se numa colecção 
de aparelhos de iluminação de design minimalista 
e de linhas rectilíneas, permitindo a integração nos 
mais diversos ambientes. Branco, negro e cromado 
são as cores de eleição das propostas da ESEDRA. 
Fixos à parede e ao tecto, ou em suspensão, 
os candeeiros enviam a sua luz, compondo 
uma atmosfera de contornos minimalistas e 
acolhedores. 
Uma iluminação distinta, em design e 
acabamentos, para espaços que se tornam 
especiais.

ESEDRA products feature a collection of lighting 

equipment with minimalist design and straight lines, 

enabling their integration in many environments. White, 

black, and chrome are the chosen colours for the ESEDRA 

range. Fixed to the wall or the ceiling, or hanging, the 

lamps cast out their light, creating a minimalist yet 

welcoming atmosphere. 

Distinctive lighting, both in terms of design and finish, 

making environments that little bit special.

Casa das Lâmpadas
PORTO: Tel. Phone +351 229 059 000 | Fax +351 229 024 596
BRAGA: Tel. Phone + 351 253 602 580 | Fax + 351 253 283 322
LISBOA: Tel. Phone + 351 218 429 950 | Fax + 351 218 493 387
www.casadaslampadas.com

1. Referência Birba da marca Esedra
2. Referência Minima da marca Esedra
3. Referência Monolite da marca Esedra
4. Referência Birbona da marca Esedra
5. Referência Evolution da marca Esedra
1. Birba from Esedra

2. Minima from Esedra

3. Monolite from Esedra

4. Birbona from Esedra

5. Evolution from Esedra

<Iluminação> Lighting

1

2 3

4
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<Iluminação> Lighting

Saber tirar o maior partido de uma habitação, 
potenciando as zonas de luz, é uma tarefa 
essencial. A Donker, do neerlandês «escuridão», 
dedica-se a projectos integrados de iluminação 
arquitectural e decorativa. No mercado há  
oito meses e com uma equipa direccionada para 
o cliente profissional, decoradores, arquitectos 
de interiores, e privado, faz o acompanhamento 
individual, apresentando propostas de qualidade, 
com peças distintas pela originalidade, saídas das 
mãos de jovens criadores e estilistas.

Knowing how to make the most of a home, creating 

specific lighting atmospheres, is an essential undertaking. 

Donker, the Dutch word for darkness, specialises in 

integrated architectural and decorative lighting projects. 

On the market for just eight months, and with a team 

focused on professional clients, interior designers and 

decorators, as well as private clients, Donker follows 

a close client relationship, offering quality solution 

ideas, with distinctly original pieces, created by young 

designers. 

Donker
A Luz na Escuridão
Light in the Darkness 

Criatividade é a imagem da Donker, que 
acredita que a estética não termina no estilo 
contemporâneo, sendo possível confrontar peças 
antigas com candeeiros mais modernos ou ainda 
revisitar outras épocas com objectos de iluminação 
singulares. 
A empresa, com loja em Lisboa, apresenta 
variadas opções no universo da iluminação 
interior e exterior. Nos próximos meses prepara 
a abertura de um espaço de exposição diferente 
do habitual. Na Rua Correia Garção, junto da sua 
loja, terá um apartamento habitável, onde serão 
aplicados vários exemplos de iluminação. Dessa 
forma, o cliente poderá conhecer bem de perto a 
globalidade de um projecto.
  

Creativity is Donker’s trademark, believing aesthetics 

to go beyond contemporary style, making it possible to 

confront antique pieces with modern lamps or revisit 

different eras with unique lighting objects.

The company, with a shop in Lisbon, offers a choice of 

solutions for outdoor and indoor lighting. Plans are afoot 

in the coming months to open an unusual showroom. In 

Lisbon’s Rua Correia Garção, next to the shop, Donker 

will have a habitable apartment, in which various lighting 

solutions will be installed. As such, clients will be able to 

see close up a project in its complete context.

Av. D. Carlos I, 99 A | 1200-650 Lisboa
Tel. Phone +351 21 393 23 60
Fax +351 21 393 23 69
lightdesign@lightgtech.com
www.lightgtech.com

1. Ether, design Patrick Jouin 
2. Bety, design Arturo Alvarez
3. Bijoux, design Joe Velluto
4. Lumique, design Stefano Bottino e N.&Partners
1. Ether, designed by Patrick Jouin 

2. Bety, designed by Arturo Alvarez

3. Bijoux, designed by Joe Velluto

4. Lumique, designed by Stefano Bottino and N.&Partners

1

2 3

4
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Nome consolidado, a  
Morgado & Ca, SA baseou toda 
a estrutura no entendimento 
estreito com o cliente. 
Rapidamente se tornou 
conhecida no mercado 
grossista de material eléctrico 
e avançou com segurança 
para o crescimento. Os vários 
processos de inovação que 
levou a cabo conduziram à 
inevitável aquisição de uma 
filial em Coimbra, no ano de 
1990, e quatro anos mais tarde 
abria outra filial em Lisboa. 
Na sua sede do Porto, num 
showroom com 300m2 destinado 
a profissionais, apresentam 
marcas conceituadas como 
Prisma, Klewe, Ilti Luce e Nemo. 
Estas representam uma gama 
de iluminação completa, desde 
soluções em fibra óptica, led’s, 
iluminação exterior e interior, 
para além da iluminação 
decorativa.

A consistent name, Morgado & Ca, SA 

bases its performance on a close 

relationship with its clients. It soon 

became well known in the wholesale 

electrics market and grew steadily 

and assuredly. Various innovative 

moves led the company to the 

purchase of a branch in Coimbra 

in 1990. Four years later it opened 

another branch in Lisbon. It presents 

respected brands such as Prisma, 

Klewe, Ilti Luce and Nemo in its head 

office in Oporto, in a 300-square-metre 

showroom for the professional 

market. These brands combine to 

make a comprehensive range of 

lighting, from fibre optic solutions 

and LED lighting to outdoor and 

interior lighting, as well as decorative 

lighting.

A certified company, for four years 

Morgado & Ca, SA received the status 

of P.M.E., excellence attributed by 

the Support Institute for Small and 

Medium Companies.

Major projects figure within the company’s portfolio, 

including: the Estádio do Dragão stadium, the Estádio da 

Luz stadium and RTP. 

Fully committed to quality, it is now focusing heavily 

on an area in which it already has some experience: 

the decorative lighting market. With a team for this 

sector alone, the company is developing a major project 

together with designers, decorators and interior 

designers, promoting its specialist products and services.

Succeeding in a constantly changing market, Morgado & 

Ca, SA has been in the spotlight for three decades. 

Morgado & Ca, SA
A Experiência na Iluminação
Experience in Lighting 

Sede 
Estrada Exterior da Circunvalação, 3558/3560
4435-238 Rio Tinto
Tel. Phone +351 229 770 600
Fax +351 229 770 699
geral@morgadocl.pt
www.morgadocl.pt

Empresa certificada, a Morgado & Ca, SA recebeu 
durante quatro anos o estatuto de P.M.E. 
Excelência atribuído pelo Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas.
Do seu portfólio fazem parte grandes obras como o 
Estádio do Dragão, Estádio da Luz e RTP. 
Abraçando o compromisso da qualidade, aposta 
agora forte numa área onde já vinha tendo alguma 
intervenção, o mercado da iluminação decorativa. 
Com uma equipa própria, estão a desenvolver um 
amplo trabalho junto de designers, decoradores 
e arquitectos de interiores, dando a conhecer os 
seus produtos e serviços especializados.
Há três décadas, a Morgado & Ca, SA marca toda a 
diferença num mundo em constante mudança.

1 2

3

4 5

6

1. Katerina da marca Leucos
2. Marlowe da marca Leucos
3. Fiola da marca Leucos
4. Kaos da marca Metalspot
5. Otto da marca Metalspot
6. Porfido da marca Martini
1. Katerina from Leucos

2. Marlowe from Leucos

3. Fiola from Leucos

4. Kaos from Metalspot

5. Otto from Metalspot

6. Porfido from Martini
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Enquadrada numa zona paisagística de inegável 
beleza, a «Quinta das Camélias», em Viana do 
Castelo, precipita-se delicadamente sobre a 
montanha, num olhar derradeiro sobre o azul do 
mar. O empreendimento da MegaCarlton é ideal para 
quem quer desfrutar da natureza e ter a cidade a 
apenas cinco minutos de distância.

Located in surroundings of unparalleled beauty, Quinta 

das Camélias, in Viana do Castelo, perches delicately on 

a mountaintop overlooking the vibrant blue sea. The 

development, by MegaCarlton, is ideal for anyone who 

enjoys nature but wants the convenience of city life just 

five minutes away.

Quinta das Camélias
Um Toque da Natureza sobre o Azul do Mar
A Touch of Nature over the Blue Sea

<Traders>

A «Quinta das Camélias» divide-se em três 
áreas principais. A primeira, a «casa da quinta», 
é composta por elementos de ruralidades 
excepcionais. O antigo edifício agrícola, a eira, 
o palheiro e o espigueiro serão transformados 
numa estrutura destinada a actividades diversas. 
Toda essa zona é rodeada por reconfortantes 
jardins e terraços com piscina. A segunda parte 

Quinta das Camélias is split into three main areas. The 

first, the «country house», is composed of exceptional 

rural features. The old farm building, the threshing floor, 

the hayloft and the granary will be transformed into a 

multi activity facility. This entire area is surrounded by 

invigorating gardens and terrace with a swimming pool. 

The second part of the complex has been developed into 

clusters of linked properties, positioned along the slope 
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Promotor / Promoter:
Koltanor
Investimentos Imobiliários, Lda.
Av. da Boavista, 934 – 1.° | 4100-112 Porto
Tel. Phone + 351 226 053 182   | Fax + 351 226 068 509
geral@megacarlton.com | www.megacarlton.com
Arquitectura:
jigsaw – arquitectura + design lda.

do empreendimento foi organizada em moradias 
agrupadas que se desenvolvem ao longo da 
morfologia inclinada do terreno. Em duas tipologias 
diferentes, as habitações garantem a total 
privacidade e conforto. A terceira zona é composta 
por moradias isoladas. O piso superior destina-se 
à zona social da habitação, enquanto que a parte 
inferior acomoda as áreas privadas. Nas coberturas 
dos níveis inferiores foram construídos convidativos 
terraços onde é possível repousar o olhar sobre a 
paisagem. Para delícia dos moradores, cada uma 
destas habitações possui piscina.
O empreendimento privado, situado em Santa Luzia, 
monte de eterna perfeição, é abraçado por muros 
de granito, a fazer lembrar as antigas propriedades 
minhotas.

of the land. Available in two different configurations, 

the houses ensure complete privacy and comfort. The 

third area contains detached properties. The upper floor 

is designed to be the social area of the house, while the 

lower half contains the private areas. The roofs of the 

lower sections feature inviting terraces where you can 

relax and take in the view. Inhabitants can delight in the 

fact that each property has its very own swimming pool.

This private development, situated in idyllic Monte de 

Santa Luzia, is surrounded by granite walls, reminiscent 

of old houses in the Minho region. 

<Traders>

Financiado por:
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Hotel Quinta Splendida
Natureza e Requinte
Nature and Refinement
Texto de Text by Paula Monteiro

O Hotel Quinta Splendida, na vila do Caniço, na Madeira, é uma excelente 
opção para os que querem passar as suas férias num espaço misto de 
natureza, requinte e lazer.

The Hotel Quinta Splendida, in the town of Caniço, in Madeira, is an excellent 
option for anyone looking to spend their holiday in a place blending nature, 
refinement and leisure.

É numa antiga mansão do século XIX, envolta 
por um extenso jardim botânico povoado por 
uma luxuriante vegetação e onde pontua uma 
convidativa piscina, que o Hotel Quinta Splendida 
acolhe os seus hóspedes e visitantes.
Localizada na madeirense vila do Caniço, a unidade 
hoteleira, recentemente remodelada, possui um 
total de 166 quartos que se distribuem em quatro 
categorias distintas de alojamento: 80 estúdios,  
58 quartos standard, três apartamentos e  
25 recém inauguradas Spa Suítes, todos com vista 
para o oceano ou para a exuberante flora do jardim.

Guests to the Hotel Quinta Splendida pass their time 

in an old country mansion dating from the 19th century, 

surrounded by extensive botanical gardens resplendent 

with lush vegetation and an inviting swimming pool.

Located in the Madeiran town of Caniço, the recently 

refurbished hotel contains a total of 166 rooms, 

distributed in four distinctive accommodation categories: 

80 studios, 58 standard rooms, three apartments and 25 

recently-opened Spa Suites, each with views to the ocean 

or onto the exuberant flora in the garden.

<Refúgio> Haven
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<Refúgio> Haven

Na atmosfera oriental do Spa do 
Quinta Splendida um conjunto 
de tratamentos proporciona uma 
evasão da vida frenética do  
dia-a-dia, estimulando a harmonia 
do corpo e da mente, para a qual a 
íntima aproximação com a natureza 
contribui de forma iniludível.
Diversos restaurantes de 
ambientes distintos sugerem 
múltiplas aventuras gastronómicas 
cingidas por atmosferas que 
variam entre o contemporâneo e o 
tradicional.
E porque o golfe é uma prática 
desportiva que o clima da Madeira 
torna atractiva, o Quinta Splendida 
oferece cinco buracos de putting 
green, tarifas reduzidas e serviços 
de reserva nos principais campos 
de golfe da ilha.
Pela mágica combinação de 
natureza, requinte e lazer, o Hotel já 
foi galardoado com vários prémios 
nacionais e internacionais que 
testemunham ser este o espaço 
para uma experiência de férias 
inesquecível.

The oriental atmosphere of the Quinta 

Splendida Spa is home to a range of 

treatments offer an escape route from 

the frenetic pace of day-to-day living, 

stimulating the harmony of body and 

mind, for which the close proximity of 

nature is surely a great aid.

A choice of restaurants in varying guises 

offer multiple gastronomic adventures 

in surroundings that range from 

contemporary to traditional.

And as golf is a sport that is well 

suited to Madeira’s climate, the Quinta 

Splendida has a five-hole putting green, 

reduced green fees for the island’s 

courses and reservation services. 

The hotel has already been awarded 

for its magical combination of nature, 

refinement and leisure, with various 

national and international prizes 

going to prove that this is a place to 

experience unforgettable holidays.   

www.quintasplendida.com 
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Capital da Lombardia, capital da moda, capital 
do design, capital de desenvolvimento, capital de 
sedução. Estratégica na sua posição geográfica, 
a bela Milão sempre desempenhou um papel de 
relevo na evolução da nação italiana. Ela é um 
dos principais centros financeiros e de negócios 
da Europa e graças às diferentes correntes de 
pensamento, escolas e instituições Milão é hoje 
uma cidade completa.
Muitos dos seus tesouros estão escondidos 
dos olhos menos atentos mas estão logo ali, 
prontos a serem descobertos. Basta percorrer as 
ruas estreitas, descansar o olhar nas fachadas 
das casas, na velocidade descontraída dos 
habitantes ou simplesmente deixar-se seduzir pela 
monumentalidade dos edifícios. A modernidade 
e ancestralidade envolvem-se numa dança 
arquitectónica surpreendente. Impossível é resistir 
ao passeio pela Galeria comercial Vítor Emanuel 
edificada em 1865 pelo arquitecto G. Mengoni, em 
ferro e vidro numa planta cruciforme. Nela habitam 
agora nomes como Prada, Gucci, Versace, etc. A 
Galeria une a Piazza della Scala com o famoso 
Teatro alla Scala, e a Piazza del Duomo com a 

Capital of Lombardy, capital of fashion, capital of design, 

capital of development, capital of seduction. Strategic 

in its geographical position, beautiful Milan has always 

played an important role in the evolution of Italy. One of 

Europe’s main finance and business centres, thanks to 

different currents of thought, schools and institutions, 

Milan is now an accomplished city.

Many of its treasures lie hidden from the more attentive 

eye, but they’re there, just waiting to be discovered. All 

you need to do is to pass through the narrow streets, 

resting your eyes on the house facades, on the relaxed 

speed of the inhabitants, or simply allow yourself to 

be seduced by the monumentality of the buildings. 

Modernity and antiquity surround you in a surprising 

architectural dance. 

Take time for a stroll through the Vitor Emanuel shopping 

gallery, built in 1865 by architect G. Mengoni in steel and 

glass according to a cruciform layout. The gallery is now 

home to names such as Prada, Gucci, Versace, etc. The 

gallery links the Piazza della Scala with the famous La 

Scala Opera House, to the Piazza del Duomo, with its 

Milão
Serenata D’Itália
An Italian Serenade
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa

<Viagem> Travel
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Catedral e toda a sua grandeza. Esta é de resto 
a terceira maior do mundo. Brilhante pelo seu 
rendilhado minucioso foi concluída no século XIX, 
setecentos anos depois do seu início. A famosa 
Última Ceia de Da Vinci e outras tantas obras de 
valor incalculável podem ser vistas nesta cidade 
que nunca dorme. É que quando a noite sobe ao 
palco um novo mundo desperta.

grand cathedral, the third largest, incidentally, in the 

world. Stunning for its fine carvings, the Duomo was 

completed in the 19th century; 700 years after it was 

began. The famous Last Supper by Da Vinci and many 

other priceless artworks can be seen in this city that 

never sleeps. And when night enters the spotlight, a 

whole new world awakens.

Como ir:
Voo Portugália a partir do Porto ou Lisboa desde €200 (ida e volta, 
taxas incluídas)

O que fazer:
Provar a rica cozinha italiana e os gelados artesanais; vibrar com 
as emoções do futebol; visitar as diversas exposições que ocorrem 
durante o ano; conhecer o melhor do design de mobiliário

How to get there:

Portugália flights from Oporto or Lisbon from €200 (return, taxes included)

What to do:

Ideal between November and February.

Sample some delicious Italian cooking and handmade ice creams; buzz with 

the emotions of football; visit the many exhibitions held throughout the year; 

encounter the best in furniture design. 
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Nascida da paixão que o seu 
proprietário, Filipe Carocha, 
sente pelos vinhos, a Enoteca 
de Cascais, localizada bem no 
centro da vila, partilha com  
os seus convivas mais de  
400 exemplares vínicos.
Espaço consagrado ao culto 
dessa bebida báquica, na 
Enoteca pode-se também 
saborear uma gastronomia 
variada, da responsabilidade 
do chefe Luís Rodrigues, que 
abrange desde a cozinha 
tradicional portuguesa até às 
diversas propostas da culinária 
internacional especializada.
De atmosfera que se pretende 
familiar e descontraída, a 
Enoteca está dividida  
no ambiente branco do  
rés-do-chão – destinado ao 
café, decorado em tons suaves, 
com mesas e cadeiras claras, 
onde o chão de vidro possibilita 
contemplar diversas garrafas – e 
no ambiente tinto do primeiro 
andar – consagrado ao império 
do vinho e à degustação de uma 
miríade de apetitosas iguarias. 
A lista é extensa: do foie gras 
francês aos enchidos nacionais, 
dos diversos queijos ao presunto 
pata negra, do delicioso «Risotto 
do Mar» aos «Lombinhos de 
Porco com Espinafres e Broa 
de Milho Salteados», das 
sobremesas de «Chocolate no 
Forno com Sorvete de Nata» ao 
«Requeijão de Seia com Doce 
Tradicional de Abóbora», todos 
enviam gulosos convites ao 
paladar.             

A product of the passion its owner, 

Filipe Carocha, feels for wine, the 

Enoteca de Cascais, located right in 

the centre of the town of Cascais, 

shares with its guests over  

400 examples of wines.

Dedicated to the worship of this 

nectar, in the Enoteca you can also 

enjoy a varied gastronomic  

line-up, care of chef Luís Rodrigues, 

with food ranging from traditional 

Portuguese cuisine to many a 

suggestion from specialised 

international cooking. 

With its friendly and relaxed 

atmosphere, Enoteca is divided into 

a white environment on the ground 

floor – a café decorated in soft tones, 

with light table and chairs, where 

the glass flooring lets guests study 

an assortment of bottles – and the 

red environment of the first floor – 

dedicated to the empire of wine and 

the tasting of a myriad of appetising 

delicacies.

The list is extensive: from French 

foie gras to Portuguese smoked 

sausages; from an assortment of 

cheeses to pata negra presunto; 

from the delicious «Risotto do 

Mar» to the «Pork Medallions with 

Sautéed Spinach and Corn Bread»; 

from desserts such as «Oven Baked 

Chocolate with Cream Sorbet» to 

«Requeijão de Seia cheese with 

Traditional Pumpkin Jam», each 

sending mouth-watering appeals to 

the palate.    

Enoteca de 
Cascais
O Culto do Vinho
Worshiping Wine
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa

<Sabores> Flavours

Enoteca de Cascais
Rua Visconde da Luz, 17 Lj-3 | 2750 Cascais 
Tel. Phone +351 214 822 328 
Tlm: Cellular Phone +351 962 596 609 
enoteca_cascais@hotmail.com 
www.enoteca.guiadacidade.com



Para si
For you

<Sugestões> Sugestions

La Grande Dame, Veuve Clicquot, 
Edição Limitada
La Grande Dame, Veuve Clicquot, Limited 

Edition

www.veuve-cliquot.com

Cadeira Veuve Clicquot Loveseat 
by Karim Rashid 
Veuve Clicquot Loveseat by Karim 

Rashid

www.veuve-cliquot.com 

Mesa da marca Animi Causa. Estes e outros 
produtos em: 
Table from Animi Causa. This and other products at:  

www.animicausa.com

Missed-Tree de Jean-Marie 
Massaud para Serralunga 
Missed-Tree by Jean-Marie 

Massaud for Serralunga 

www.serralunga.com
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Para a casa
For the home

Óculos da colecção Primavera/Verão 2007 
da marca Prada
Sunglasses from Prada’s Spring/Summer 2007 

collection

www.prada.com

Bracelete para homem em borracha 
e titânio da Meister. Vencedor do 
prémio Red Dot 2006
Men’s bracelet in rubber and titanium from 

Meister. Winner of the 2006 Red Dot Award  

www.meisterschmuck.com

Mala Purificación García, 
colecção 2007 
Purificación García Bag, 2007 

collection  

www.purificaciongarcia.es

Relógios Twirl da colecção 
Primavera/Verão 2007 da Gucci 
Twirl watches from the Gucci Spring/

Summer 2007 collection

www.gucci.com

Candeeiro VORTEXX de Zaha Hadid e 
Patrik Schumacher em colaboração com a 
Sawaya &Moroni para a Zumtobel 
VORTEXX lamp by Zaha Hadid and Patrik 

Schumacher in collaboration with Sawaya & 

Moroni for Zumtobel 

www.lighteriors.zumtobel.com
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São já 40 os anos que António 
Homem Cardoso dedicou a cristalizar 
em película rostos e expressões, a 
fixar em fita fotográfica efémeros 
momentos que se tornam eternos, 
a revelar o olhar em gestos de 
liberdade que se expressam nas 
imagens que «nos contam tudo».

António Homem Cardoso has spent 
the last 40 years dedicating his life to 
crystallising faces and expressions, 
fixing on photographic film ephemeral 
moments that then become eternal, 
revealing his vision in gestures of 
freedom expressed in images that  
«tell us everything».

A fotografia não lhe surgiu como apelo divino ou 
como aptidão inata, aconteceu-lhe por acaso. Num 
dia radioso, em Algés, onde morava, estranhou ver 
luzes acesas que pareciam competir com o sol. Era 
a rodagem do filme de «Eddy em Lisboa». Curioso, 
seduzido pela novidade, foi espreitar e, apesar de o 
terem mandado embora, o actor Eddy Constantine 
viu-o e chamou-o. Entrou como figurante,  
tornou-se a sombra do fotógrafo de serviço 
e, decorridos os dois meses de filmagens, 
ofereceram-lhe uma máquina fotográfica 
Voigtländer, que guarda desde então. 
Autodidacta, porque não estudou fotografia e 
nunca comprou qualquer revista da especialidade, 
António Homem Cardoso tem editados 70 livros 
de fotografia. Neles pode-se observar a paixão 
pelo retrato, a admiração que o fotógrafo tem pela 
humanidade enquanto universo único e pessoal. 

Photography did not come to him as a divine calling or 

as a skill he was born with; he fell upon it by chance. 

On a sunny day in Algés, where he was living, he was 

surprised to see lights lit that seemed to be competing 

with the sun. They were filming Eddy em Lisboa, and the 

actor Eddy Constantine saw him and called him over. 

He entered as an extra, becoming the shadow of the 

company photographer, and, after two months of filming, 

they gave him a Voigtländer camera, which he has kept 

ever since.

Self taught, never studying photography nor buying a 

magazine on it, António Homem Cardoso has published 

70 books of photography. In them you can see his passion 

for portraits, and the admiration the photographer has 

for humanity as a unique and personal universe.

António Homem 
Cardoso
Gestos de Liberdade
Gestures of Freedom
Texto de Text by Paula Monteiro 

Fotografias de  Photographs by António Homem Cardoso

<Arte> Art
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É para reverenciar as quatro 
décadas da arte fotográfica 
de Homem Cardoso que o 
Gabinete Portugal Protocolo e 
a Sociedade Nacional de Belas 
Artes organizaram um Ciclo 
de Homenagem, intitulado 
«António Homem Cardoso –  
40 anos de olhar», composto 
por um conjunto de exposições, 
palestras e outros eventos.

And to pay tribute to four decades of 

photographic art by Homem Cardoso 

the Gabinete Portugal Protocolo 

and the Sociedade Nacional de Belas 

Artes have organised a Tribute 

Series, entitled «António Homem 

Cardoso – 40 years of looking», 

composed of a series of exhibitions, 

talks and other events.  

www.portugalprotocolo.com/PP_HOMEM_CARDOSO.php

<Arte> Art

De linhas elegantes e suaves e 
com funcionalidade inteligente, 
no novo Volvo S80 cada detalhe 
foi desenhado a pensar no 
conforto e na segurança dos 
seus utilizadores. 
Equipado com o motor V8, 
montado transversalmente, o 
mais recente Volvo S80 possui 
uma cilindrada de 4,4 litros, 
potência máxima de 315 cv e 
440 Nm de binário máximo – 
características que potenciam 
uma condução particularmente 
dinâmica.
Disponível também na versão de 
seis cilindros, apta para produzir 
uns robustos 238 cv e  
32,62 kgfm, e na variante de 
cinco cilindros, em opções 
gasóleo ou gasolina, o novo S80 
possui o carácter distintivo e 
luxuoso da marca escandinava.

With its elegant and soft lines, joined 

by intelligent functionality, every 

detail in the new Volvo S80 has been 

designed with comfort and the safety 

of its occupants in mind.

Equipped with a transversally 

mounted V8 engine, the latest Volvo 

S80 V8 AWD has an engine capacity 

of 4414 cc, a maximum output of 

315 PS and a maximum torque of 

440 Nm – characteristics sure to 

enable a particularly dynamic driving 

experience.

Also available in a six-cylinder 

version, capable of producing  

238 PS and a top speed of 149 mph, 

and in a five-cylinder version, in 

diesel or petrol, the new S80 has the 

distinctive and luxurious character of 

the Scandinavian brand.

Volvo S80
Distinção Escandinava
Scandinavian Distinction 
Texto de Text by Paula Monteiro

<Automóvel> Car
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<Jóias> Jewellry

Utilizada para figurar um 
compromisso e a união amorosa 
entre duas pessoas, a aliança 
tem uma história que remonta 
às culturas romana e grega, que 
importaram o costume hindu 
de usar anéis de casamento. Os 
romanos acreditavam que no 
quarto dedo da mão esquerda 
passava uma veia que estava 
directamente ligada ao coração.
As alianças Meister conciliam 
a tradição desses sinais de 
afecto expressos em anéis com 
uma produção contemporânea, 

Used to embody a symbol of 

commitment and affectionate union 

between two people, the wedding 

ring boasts a history that dates 

back to ancient Rome and Greece, 

copying the Hindu custom of wearing 

wedding rings. The Romans believed 

that the fourth finger (ring finger) of 

the left hand contained a vein that 

was directly linked to the heart.

Wedding rings from Meister reconcile 

the tradition of these signs of 

affection expressed in rings with 

contemporary production methods, 

offering lovers everywhere objects 

Meister
Alianças de Casamento
Wedding Rings
Texto de Text by Paula Monteiro

sugerindo a todos os 
apaixonados objectos sinónimos 
de excelência no design e 
de perfeita harmonia entre 
acabamentos e individualidade.
Para o ano de 2007, a Meister 
propõe uma novidade: a 
personalização e as novas 
gravações a laser da impressão 
digital dos noivos ou da «love 
story» – um texto inscrito 
no interior da aliança, uma 
declaração de amor que 
acompanha todas as horas 
diárias dos enamorados.

synonymous with excellence in 

design, demonstrating perfect 

harmony between their finishing and 

individuality.

For 2007, Meister has come up with a 

new service: personalisation and new 

laser engravings of the newlyweds’ 

finger prints or of their «love story» 

– a text inscribed on the inside of 

the wedding band, a declaration of 

love to accompany the lovers every 

moment of the day.

A marca Meister é representada e 
distribuída em Portugal pela
Meister is represented and distributed in 
Portugal by

Altimo, Lda | www.meisterschmuck.ch
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Comprometida com a qualidade e a inovação, 
a Antarte tem neste momento em curso um 
investimento forte na comunicação estratégica. 
Para além de estar a remodelar o conceito visual 
das suas lojas, abriu no passado mês de Maio um 
novo espaço na cidade de Aveiro, no edifício Live’in 
junto ao Centro Comercial das Glicínias. Num 
ambiente moderno, os clientes poderão conhecer 
mobiliário intemporal com um design que combina 
o luxo e a simplicidade. 
A loja, com mais de 250 m2, apresenta uma 
variada gama de objectos como sofás, candeeiros, 
tapeçarias e até pequenos objectos decorativos.
Fundada em 1999, a Antarte é uma referência no 
mercado português de mobiliário e decoração de 
interiores. 

Committed to quality and innovation, Antarte is 

currently investing strongly in new strategies. Besides 

revamping the visual concept of its shops, it opened a 

new showroom in the city of Aveiro last month, in the 

Live’in building, next to the Glicínias shopping centre. In a 

modern environment, clients can find timeless furniture 

with design that combines luxury with simplicity.

The shop, with over 250 square metres floor space, 

presents a varied selection of objects such as sofas, 

lamps, rugs and also smaller decorative objects.

Founded in 1999, Antarte is an important name in the 

Portuguese furniture and interior design market. 

Antarte
Objectos Intemporais
Timeless Ogjects 
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

<Showroom> 






