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Membro de:

Num período em que grande parte do país se 
entrega ao descanso do corpo e da alma, a edição 
de Agosto/Setembro da revista House Traders 
reuniu num só número projectos arquitectónicos 
que o farão sonhar. Porque todos os espaços e 
edifícios contam uma história, mostramos-lhe uma 
colecção inteira de narrações contemporâneas, 
algumas delas apoteóticas. 
Daniel Libeskind é principal contador desta edição. 
Do traço do criador do Masterplan do World Trade 
Center desliza uma arquitectura com significado, 
algo comunicante.
Nini Andrade Silva, a designer de interiores que 
damos a conhecer, deslinda o processo cénico dos 
lugares, como se tratasse de um filme maior.
Em cada página queremos contar-lhe uma história 
também. Um passeio de Verão, doce, reconfortante 
e inesquecível. 
Leia-nos.

Cátia Fernandes, Editora Editor

Tempo de Descansar
Time to Rest

At a time in which much of the country surrenders to 

take stock and rest the body and mind, the August/

September issue of House Traders has compiled a 

selection of dream-inducing architectural projects in a 

single magazine. Every space and building has a story to 

tell, and here we present you with a complete collection 

of contemporary tales, some of which are simply 

spectacular.

Daniel Libeskind is the main storyteller this issue. 

Designs from the creator of the master plan for the World 

Trade Center site produce meaningful, communicative 

architecture. 

We introduce interior designer Nini Andrade Silva, as she 

reveals the scenic process behind different places, as if 

they were part of film on a grander scale.

With every page we hope to tell a story too. An agreeable 

summer stroll, comfortable and unforgettable, waiting to 

be read inside. 

 18. Casa Malaga, Colorações de Requinte 
  A Flush of Sophistication

 44. aquapura douro valley, Atmosferas Fluviais 
  The River Calling

 54. Mike and Maaike, Provocações Provocation

 58. Dieguez Fridman, Arte Sentida Sensed Art

 66. Daniel Libeskind, «Nada irá suprimir a arquitectura» 
  «Nothing will ever suppress architecture»

100. Concurso House Traders  
  House Traders Contest

119. Casa Lisboa

 Destaques

<Editorial>

Esboço World Trade Center Site – Studio Daniel Libeskind

World Trade Center Site Sketch – Studio Daniel Libeskind
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Casa Las Palmas
Um Cubo na Paisagem
A Cube in the Landscape
Fotografias gentilmente cedidaspor Photographs kindly given by Sebastián Irarrazaval

Concebida pelos arquitectos Sebastián Irarrazaval 
e Guillermo Acuña em Santiago, Chile, a Casa 
Las Palmas, com uma área de 140m2, estende-se 
longitudinalmente, estabelecendo uma forte ligação 
com o exterior. Com uma estrutura em cubo, a casa 
eleva-se do terreno sobre umas estacas,  
erguendo-se proeminente acima da paisagem.

Designed by architects Sebastián Irarrazaval and 

Guillermo Acuña and Santiago, Chile, the Casa Las 

Palmas, with an area of 140 square metres, develops 

longitudinally, establishing a strong connection with 

the outside world. With its cube-shaped structure, the 

house rises above the land on stilts, prominent above the 

landscape.

Ncoisas
Multiple Choice

«Livre Circulação: 
Arquitectos Europeus 
em Trânsito»
«Toll Free: European Architects in Transit»

O projecto desenvolvido pelo Arquitecto David 
Chipperfield para o Bom Sucesso – Design Resort, 
Leisure, Golf & Spa foi convidado pelo Museu de 
Serralves para participar na exposição «Livre 
Circulação: Arquitectos Europeus em Trânsito», 
exposta na Antiga Fábrica da Cerveja de Faro entre 
os dias 14 de Julho e 30 de Setembro deste ano. A 
exibição pretende mostrar a partilha do «espaço 
Europa» pelo trabalho dos arquitectos, expondo 
a diversidade das referências culturais que fazem 
da União Europeia uma casa comum a milhões de 
cidadãos.

The project developed by architect David Chipperfield for 

the Bom Sucesso – Design Resort, Leisure, Golf & Spa, 

has been invited by the Museu de Serralves to take part in 

the exhibition «Toll Free: European Architects in Transit», 

held in the Antiga Fábrica da Cerveja de Faro between 

July 14 and September 30. The exhibition is designed 

to show the sharing of «European space» through the 

work of architects, exhibiting the diversity of cultural 

references that make the European Union a home shared 

by millions of citizens.

Ncoisas
Multiple Choice

www.sebastianirarrazaval.com/

«Infante à Lapa»
Em Rápida 
Comercialização
Sales Promising 
For «Infante à Lapa»

Cerca de 70% das fracções do 
empreendimento «Infante à Lapa», 
condomínio fechado localizado na 
lisboeta freguesia da Lapa, foram 
já comercializados. Promovido 
pela Portbuilding – Investimentos 
e Construções, SA (resultante da 
parceria entre o Grupo FDO e a Salema 
Quintela SGPS), o edifício dispõe de 
tipologias T2, T3, T4 e T5, com áreas 
que variam entre os 100 e os 300 m2.  
No andar modelo, com design de 
Cristina Jorge de Carvalho, é possível 
apreciar a qualidade dos apontamentos 
e a estilização dos pormenores.

About 70% of apartments within the 

«Infante à Lapa» development, a closed 

condominium located in the Lisbon 

district of Lapa, have already been sold. 

Developed by Portbuilding – Investimentos 

e Construções, SA (resulting from the 

partnership forged between Grupo FDO 

and Salema Quintela SGPS), the building 

features apartments in two-, three-, four-, 

and five-bedroom configurations, with 

areas that vary between 100 and 300 square 

metres. The show floor, with design of 

Cristina Jorge de Carvalho, offers a chance 

to appreciate the quality of the fixtures and 

fittings, and the stylisation of the details.

www.bomsucesso.com

www.infantealapa.com
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«Casas de S. Francisco»
OPCA Comercializa
OPCA Releases

Ncoisas
Multiple Choice

Pátios de Sintra
Na Natureza
In Nature

A unique urban complex, Pátios de Sintra, developed by 

Lammi, is especially designed for mature residents. Each 

of the 18 houses, two-bedroom and single-storey, has its 

own garden, opening up to the hills of the Serra de Sintra 

and the Palácio da Pena. A communal building is also 

open to resident use.

Complexo urbanístico com características 
singulares, o Pátios de Sintra, promovido pela 
Lammi, está especialmente vocacionado para a 
habitação sénior. Cada uma das 18 casas, de um só 
piso e de tipologia T2, possui o seu próprio jardim, 
que se abre à Serra de Sintra e ao Palácio da Pena. 
Um edifício de serviços comuns pode ser usufruído 
pelos seus habitantes.

www.lammi.pt

A Geotrês, empresa de gestão imobiliária 
que integra o universo da OPCA, tem em 
comercialização o condomínio residencial «Casas 
de S. Francisco», um empreendimento que integra 
32 moradias geminadas localizadas no concelho de 
Santiago do Cacém. 

Geotrês, property management company under the OPCA 

umbrella, has opened sales for the «Casas de  

S. Francisco» residential condominium, a development 

comprising 32 townhouses, located in the municipality of 

Santiago do Cacém.

«Luzia Villas»
Na Encosta do Monte
On the Hillside

Promovido pela Imoconforto, o empreendimento 
«Luzia Villas», localizado na encosta do Monte de 
Santa Luzia, em Viana do Castelo, disponibiliza dois 
tipos de moradias, que variam entre as tipologias 
T3 e T6, com áreas compreendidas entre os 350 e 
os 450 m2. 

Developed by Imoconforto, the «Luzia Villas» 

development, located on the slopes of the Monte de 

Santa Luzia, in Viana do Castelo, contains two property 

styles, which vary between 3- and 6-bedroom variants, 

with areas of between 350 and 450 square metres.

www.opca.pt www.imoconforto.pt
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A Padimat acrescentou mais um produto à sua 
vasta gama de materiais de revestimento – a linha 
Steel Work da cerâmica Fioranese, possuidora de 
um efeito metálico, que confere originalidade e 
sofisticação aos ambientes a que se destina.

Padimat has added another product to its huge range 

of wall & floor coverings – the Steel Work range, from 

Ceramica Fioranese, with a metallic sheen, adding a touch 

of originality and sophistication to the environments it is 

placed.

LasKasas Interiores
Colecção de Verão
Summer Collection

Girotondo
Poltrona
Chair

Padimat
Novo Revestimento
New Covering

Ncoisas
Multiple Choice

Bruno Carvalho
Novas Colecções e Lojas
New Collections and Shops

A HM Design vai novamente estar presente na feira 
internacional Maison & Objet, a decorrer entre os 
dias 7 e 11 de Setembro. Com um stand concebido 
pela arquitecta Ana da Franca, a HM Design 
divulgará as suas mais recentes novidades. 

HM Design will shortly participate in the international fair 

Maison & Objet, to be held between September 07 & 11. 

With a stand designed by architect Ana da Franca, HM 

Design will exhibit its latest creations. 

A Cifial apresenta a nova linha de torneiras  
«L Spout». Mais do que meras torneiras, a série 
«L Spout» é composta por um conjunto de peças 
decorativas que se adaptam a ambientes clássicos 
e requintados ou a atmosferas mais simples.

Cifial presents its new range of «L Spout» taps. More 

than just taps, the «L Spout» collection features a 

series of decorative pieces, adaptable to classical and 

sophisticated environments, or to the simpler of settings.

casainteriores.com
Feira Virtual
Virtual Fair

Harmonia e funcionalidade, design e gestão de 
recursos são os binómios que qualificam as novas 
colecções de cozinhas italianas Aran, representadas 
por Bruno Carvalho – Soluções Atelier, já disponíveis 
nas duas lojas que a empresa acaba de inaugurar em 
Lisboa.

Harmony and functionality, design and resource 

management are the features characterising the new 

collection of kitchens from Italians Aran, represented 

in Portugal by Bruno Carvalho – Soluções Atelier, now 

available in two shops recently opened in Lisbon.  

Ncoisas
Multiple Choice

Cifial
Novas Torneiras
New Taps

A LasKasas Interiores, empresa que se consagra 
ao design e à decoração, apostando na qualidade 
e na inovação, apresentou a sua colecção de Verão 
– um restyling de alguns modelos já existentes. 
É possível apreciar as novas propostas LasKasas 
num muito recente espaço em Coimbra. 

LasKasas Interiores, dealing in design and decorations, 

focusing on quality and innovation, has presented its 

summer collection – a restyling of some existing models. 

You can enjoy the new proposals from LasKasas in the 

new outlet in Coimbra.

Concebida pelo Studio Batoni para a Leatherform, 
empresa italiana que congrega os melhores 
criativos e artesãos do universo do mobiliário e do 
design, a linha Girotondo propõe um conjunto de 
poltronas que se tornam no centro do espaço que 
habitam.

Designed by Studio Batoni for Leatherform, Italian 

company uniting the best designers and craftsmen from 

the universe of furniture and design, the Girotondo range 

offers a choice of chairs that become the centre of the 

space they inhabit.

www.laskasas.comwww.leatherform.com

www.brunocarvalho-sa.com

www.hmdesign.com.pt

HM Design
Na Maison & Objet
At Maison & Objet

casainteriores.com é um novo conceito de feira virtual. 
Lançado em Julho pela Portuguese Business, alia a 
divulgação on-line dos produtos do sector Casa a uma 
constante publicação de conteúdos relacionados com 
a decoração e o design de interiores. 

casainteriores.com is a new virtual fair concept. Launched 

in July by Portuguese Business, it combines the on-line 

marketing of household products with the ongoing 

publication of contents focused on decoration and interior 

design. 

www.casainteriores.com

A Boca do Lobo, responsável pelo desenho e pela 
produção de complementos de mobiliário de alta 
decoração, utilizando texturas e materiais de 
elevada qualidade, apresenta uma nova colecção: 
«LE – Limited Edition, Large Emotion». Composta 
por conjuntos de quatro peças, cada uma com 
produção limitada a 20 unidades, a recente 
colectânea Boca do Lobo sugere um grupo de 
objectos de carácter único e personalizado.

Boca do Lobo, responsible for the 

design and for the production of 

luxury furniture accessories, using 

textures and the finest of materials, 

presents its new collection: «LE 

– Limited Edition, Large Emotion». 

Composed of sets of four pieces, each 

with a limited production of 20 units, 

the recent Boca do Lobo collection 

represents a group of objects that are 

unique and personalised.

Boca do Lobo
Em Edição Limitada
In Limited Edition

www.padimat.pt

www.bocadolobo.com

www.cifial.pt
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Com a inauguração marcada para o dia 26 de 
Setembro, a exposição Casa Decor celebra a 
sua 14.ª edição nacional e a 6.ª na cidade do 
Porto. Mantendo o conceito habitual – o de dar 
vida temporária a um espaço desabitado –, a 
CAD’07 escolheu o edifício do antigo Colégio Luso 
Internacional do Porto, Efanor, como localização 

para a exibição.

With an opening date of 

September 26, Casa Decor 

exhibition celebrates its 

14th Portuguese edition and 

its 6th in the city of Oporto. 

Maintaining the usual 

concept – that of temporarily 

breathing life into an 

uninhabited space – CAD’07 

has chosen the  Colégio 

Luso Internacional do Porto, 

Efanor, for its venue for this 

new edition.

CERANOR
Decoração e Brindes na EXPONOR
Decoration and Gifts at EXPONOR

Entre os dias 6 e 10 de Setembro, a CERANOR 
estreia um novo ciclo de feiras na EXPONOR, 
dando início ao segundo semestre do ano com 
a realização do certame consagrado à casa, à 
decoração e ao brinde. Um variado conjunto de 
produtos e propostas vai compor a feira, onde se 
podem realizar as encomendas para o período 
natalício. 

Between September 06 & 10, 

CERANOR will present a new series 

of fairs at EXPONOR, beginning the 

second semester of the year with 

the realisation of fair focusing on the 

house, on decoration and on gifts. 

A varied selection of products and 

proposals make up the show, where 

you can secure your orders for the 

Christmas period.

Casa Decor
No Colégio Luso  
Internacional do Porto
In the Colégio Luso Internacional do Porto

Ncoisas
Multiple Choice

Louis Vuitton
«A Tentação do Espaço»
The Temptation of Space

Pioneira na arte de viajar, a Louis Vuitton faz agora 
uma viagem pelas estrelas. Entre 11 de Maio e  
26 de Agosto de 2007, o Espace Louis Vuitton, com 
um exuberante décor criado pelo colectivo de design 
Exyzt, apresenta «A Tentação do Espaço», uma 
exposição avant-garde dedicada a um destino que 
sempre alimentou a fantasia do ser humano.

Pioneer in the art of travelling, Louis Vuitton is now on 

journey to the stars. Between May 11 and August 26, 2007, 

the Espace Louis Vuitton, with an exuberant décor creative 

by design collective Exyzt, presents «The Temptation 

of Space», an avant-garde exhibition dedicated to a 

destination that has long fed the imagination of mankind.

Da autoria de Victor Consiglieri, a obra As 
Metáforas da Arquitectura Contemporânea 
desenvolve-se, nas palavras do seu escritor, «a 
partir da articulação entre os conceitos do modo de 
produção, da ideia, da consciência mítica e do valor 
da reflexão da matéria artística ligada à sociedade 
em curso e ao passado recente». 

Written by Victor Consiglieri, the work 

The Metaphors of Contemporary 

Architecture develops, in the words 

of its author, «from the articulation 

between the concepts of production 

means, idea, mythical conscience, and 

of the value of the reflection of the 

artistic material connected to current 

society or that of recent times».

As Metáforas da Arquitectura 
Contemporânea
The Metaphors of Contemporary Architecture

www.exponor.pt

www.louisvuitton.com
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Casa Malaga
Colorações de Requinte
A Flush of Sophistication
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Glenn Cormier

<Casa de Férias> Holiday Home
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Uma casa deve ser concebida para ser um lugar 
de regresso reconfortante. Quer seja ao final 
de um intenso dia de trabalho ou depois de uma 
longa viagem, ele deve ser o porto de abrigo da 
alma e do corpo. E foi precisamente uma viagem 
ao México que serviu de inspiração à designer de 
interiores Amy Finley, presidente do Finley Design, 
para conceber a Casa Malaga. A parceria com o 
arquitecto Larry Case foi fundamental e juntos 
criaram um espaço contemporâneo e enigmático, 
dada a diversidade de ambientes.
Nesse país culturalmente enriquecedor, foi beber 
a influência do estilo de Barragán e Legoratta e 
o resultado foi uma moradia pensada para quem 
a habita. E quem melhor do que Amy Finley, a 
proprietária da Casa Malaga, para identificar os 
valores e coordenadas orientadoras de toda a 
construção.

A house should be designed to be a place of comforting 

retreat. Whether at the end of a hard day’s work or 

after a long journey, it should be a place of shelter for 

body and soul. It was precisely a journey to Mexico 

that provided the inspiration for interior designer Amy 

Finely, president of Finley Design, to create the Casa 

Malaga. The partnership with architect Larry Case 

proved fundamental and together they have created a 

contemporary and enigmatic space, given the diversity of 

environments.

In this culturally enriching country, Finley was influenced 

by the styles of Barragán and Legoratta, producing as a 

result, a property designed by the person who lives in it. 

And who better that Amy Finley, owner of Casa Malaga, to 

identify the values and pointers for the entire space. 

<Casa de Férias> Holiday Home
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A habitação com 1.150 m2 guarda um mundo de 
sensações. Ao estilo hispano-mediterrânico os tons 
quentes vestem o exterior da casa contrastando 
com o pálido pátio em pedra calcária portuguesa. 
Pronto para várias atmosferas, foi idealizado para 
acolher uma sofisticada recepção no jardim ou 
uma envolvente festa privada ao final do dia junto 
à piscina, apoiada por uma espécie de tenda com 
capacidade para juntar à mesa 50 pessoas.
No interior, aos sete quartos e nove casas de banho 
completas juntam-se diversas divisões. Todas 
elas com um toque personalizado, iluminação 
arquitectural e elementos decorativos que fazem 
parte de um projecto maior, uma experiência total 
da habitação. Na «sala prateada», onde o luxo é o 
conceito basilar, ou, noutro estilo, no grand salon, 
iluminado com os globos de Tom Dixon, Amy Finley 
pensou em cada detalhe. 

Covering an area of 1,150 square metres, the house holds 

a world of sensations. The warm Hispanic-Mediterranean 

colours of the outside walls contrast with the pale terrace 

floor in Portuguese limestone. Ready to work as various 

environments, the Casa is designed to be the ideal venue 

for numerous events: a sophisticated garden party, or a 

private evening soirée, an informal pool party, including 

marquee with room for 50 guests to dine.

Inside, the seven bedrooms and nine bathrooms are 

joined several other rooms. Each features its own 

personalised touch, architectural lighting and decorative 

elements that are part of a larger scheme, and total living 

experience. In the Silver Room, in which luxury is the 

prime concept, or, in another style, in the Grand Salon, 

illuminated with Tom Dixon light globes, Amy Finley has 

thought of every detail. 

<Casa de Férias> Holiday Home
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Estrela cintilante da habitação, a Master Suíte foi 
desenhada com todo o requinte. Duas generosas 
zonas de vestir, para ela e para ele, uma sala de 
estar, dois pátios privados, um com lareira exterior 
e outro com uma fonte especial abrilhantada por 
esferas de vidro. A área de banho da Master Suíte é 
um hino ao conforto, uma explosão de sensações. 
Outras divisões receberam o toque inconfundível 
da designer: a sala de cinema, o hall onde são 
projectadas figuras digitais artísticas ou mesmo a 
cozinha e adega que guarda perto de  
4.000 garrafas.
Junto à habitação principal, a casa das visitas 
foi dotada dos mesmos luxos. Pátio privado com 
efeitos de água, um quarto, sala de estar com 
lareira, cozinha completa e lavandaria.
Dentro e fora de Malaga, um cenário para ser 
admirado e, acima de tudo, para ser vivido 
intensamente.

The shining star of the house, the Master Suite is an 

image of sophistication. Two generous dressing areas, for 

him and her, a living room, two private terraces, one with 

outdoor fireplace and another with a special fountain 

with glass spheres. The bathroom area of the Master 

Suite is a hymn to comfort, an explosion of sensations.

Other rooms have received the unmistakable touch of the 

designer: the home theatre, the hall, where artistic digital 

figures are projected, or even the kitchen and wine cellar, 

which holds around 4000 bottles.

Next to the main house, the guest cottage is endowed 

with the same luxury. A private terrace with water 

features, a bedroom, living room with fireplace, fully 

fitted kitchen and laundry.

Inside and out, the Casa Malaga is a setting to be admired 

and above all to be lived to the full.   

<Casa de Férias> Holiday Home

www.amyfinleydesign.com
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Situada na Herdade da Aroeira, 
no concelho de Almada, em 
perfeita harmonia com a 
natureza, que aqui é composta 
pelo extenso verde dos campos 
de golfe e pelos extensos areais 
das praias da cercania, a Casa 
HC, projecto arquitectónico 
do atelier Miguel Saraiva & 
Associados – Arquitectura e 
Urbanismo, Lda., é uma moradia 
unifamiliar, de tipologia T3, 
cujos 238m2 se desenvolvem em 
apenas um piso
De estilo sóbrio delimitado 
por linhas maioritariamente 
ortogonais, a Casa HC, com os 
seus ângulos rectos, abre-se para 
o exterior – jardim e paisagem 
– graças às grandes superfícies 
envidraçadas, que lhe conferem 
transparência e luminosidade. 
Os materiais aplicados e os 
métodos construtivos utilizados 
constituem soluções marcadas 
pela contemporaneidade.
O edifício, em forma de «T», 
é separado em dois volumes, 
assinalados pela entrada 
envidraçada e pela diferença 
de alturas entre os volumes. O 
corpo destinado à sala de estar 
é seccionado pelas escadas que 
permitem o acesso ao terraço. 
A volumetria consagrada 
aos quartos é recortada 
pela disposição dos próprios 
aposentos de dormir e pela 
reentrância, para a zona da 
piscina, do volume das casas de 
banho.

Located in Herdade da Aroeira, 

in the municipality of Almada, in 

perfect harmony with nature, which 

here is composed of the verdant 

expanses of golf courses and of the 

golden expanses of neighbouring 

beaches, the Casa HC, designed by 

the architectural practice Miguel 

Saraiva & Associados – Arquitectura 

e Urbanism, Lda., is a three-bedroom 

detached property, with 238 square 

metres developing over a single 

storey.

With its uncluttered style, delimited 

by mostly orthogonal lines, the 

Casa HC, with its right angles, is 

opened up to the outside world 

– garden and landscape – thanks 

to large glazed surfaces, providing 

it with transparency and light. The 

materials and construction methods 

used represent solutions that are 

markedly contemporary.

The building, designed in a T-shape, 

is divided into two separate areas, 

announced by the glazed entrance 

and by the difference in height 

between these distinct volumes. The 

area destined for use as a living area 

is split by steps enabling access to 

the terrace. The parts of the house 

designed for use as bedroom space 

is coloured by the position of the 

bedrooms themselves and by the 

curve made by the bathroom area 

into the pool area.

<Casa de Férias> Holiday Home

Casa HC
Transparência e Luminosidade
Transparent and Bright
Texto de Text by Paula Monteiro
Fotografias de Photographs by  Fernando Guerra, gentilmente cedidas por kindly given by 
Miguel Saraiva & Associados – Arquitectura e Urbanismo, Lda.
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É o hall que estabelece a divisão do interior em 
duas zonas – uma privada e outra social. Para 
se aceder à área social não existe qualquer 
separação a partir do hall – lá, numa área 
ampla, encontram-se as salas de estar e de 
jantar, divididas visualmente por um plano. A 
sala de estar tem ligação ao escritório, cujo 
corpo se destaca, em termos volumétricos, da 
zona social. O compartimento reservado às 
refeições comunica com a cozinha, confinante 
com o exterior. O acesso à zona privada da casa é 
realizado por um corredor – a área de circulação, 
com a configuração de um «U», estabelece a 
ligação com os quartos, a suíte e com a casa de 
banho comum. 

The hall establishes the dividing point for the interior’s 

two zones – one private, the other social. The social area 

develops freely from the hall, with the living room and 

dining room, visually divided. The living room has access 

to a study, which stands out from the social area. The 

dining room interacts with the kitchen, adjacent to the 

exterior. Access to the private area of the house is made 

through a corridor – the flow area in the form of a U 

creates a link between the bedrooms, the suite and the 

shared bathroom. 
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Dando primazia ao conforto e à segurança, o 
projecto da Casa HC foi pensado como uma 
proposta arquitectónica de qualidade, onde a 
funcionalidade e a integração morfológica no 
terreno são características manifestas. Interior 
e exterior criam uma relação de amigável 
convivência – o jardim penetra no íntimo da 
habitação através das folgadas janelas; por sua 
vez, a casa incorpora-se sem conflitos no cenário 
que a envolve.
Murmúrios da brisa em passagem na copa e 
nas folhas dos pinheiros, sussurros brandos da 
aragem sobre a piscina e sobre os lagos são os 
sons que se podem ouvir quando o silêncio pousa 
em sossego sobre a quietude da paisagem.

Giving priority to comfort and security, plans for the 

Casa HC were conceived as a quality architectural 

proposal, where functionality and blending into the 

surrounding geography are constants. Interior and 

exterior enjoy a relationship of amicable conviviality 

– the garden enters the intimacy of the home through 

broad windows, while, for its part, the house settles 

peaceably into its chosen setting.

Whispers of the breeze passing through the crown and 

branches of the pine trees, gentle murmurings  of  the 

wind over the pool and lakes – these are the sounds that 

can be heard when silence peacefully settles over the 

calm of the landscape. 

www.saraivaeassociados.com

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

<Casa de Férias> Holiday Home



Sobranceira à cidade de Braga a Moradia Carlos Vieira ergue-se 
majestosa, estrategicamente posicionada para receber o conforto 
do sol. A habitação, da autoria do arquitecto António Sequeira, foi 
dividida em três pisos e está orientada a sul/poente. Implantada numa 
zona calma, voltada para o tecido urbano, a Moradia Carlos Vieira, 
nome do proprietário, desenvolve-se num terreno inclinado de forma 
decrescente e funcional: piso 0, piso -1 e piso -2. No piso 0, ao nível da 
rua, está situada a garagem com capacidade para quatro carros. A 
entrada, um hall amplo e acolhedor, orienta a visita para as restantes 

Overlooking the city of Braga, the «Moradia Carlos Vieira» rises majestically, 

strategically positioned to enjoy the comfort of the sun. The property, designed 

by architect António Sequeira, has been divided into three floors, facing 

southwest.  Built in a quiet area, facing the urban sprawl below, the «Moradia 

Carlos Vieira», named after its owner, develops over sloped terrain, dipping 

functionally as it goes: floor 0, floor -1 and floor -2. On the ground floor, at street 

level, we find the garage, with space for four cars. The entrance, a spacious and 

welcoming hall, leads us to the other rooms of the house. This level also contains 

Moradia
Carlos Vieira
Na Encosta da Cidade
On the City Slopes
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca
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divisões. A esse nível situam-se a casa de banho 
de serviço, a zona da cozinha e a sala de jantar 
com ligação ao terraço exterior. Ponto nevrálgico 
de toda a habitação, o posicionamento sobre a 
cidade possibilita visões fantásticas, quer seja de 
dia, ao final da tarde ou de noite, contemplando o 
pontilhado das luzes.
De escadas ou de elevador, o acesso ao piso -1  
faz-se facilmente. Aí foi desenhada a zona íntima 
de quatro quartos e uma sala comum. Nesse 
mesmo nível a sala de cinema é um refúgio ideal 
para uma tarde ou noite de emoções.
O piso -2 recebe a zona de lazer da Moradia Carlos 
Vieira e a área de serviços: tratamento de roupa, 
arrumos e quarto de empregada. A zona de lazer é 
um espaço destinado ao spa, ginásio, sauna, banho 
circular, banho escocês e sala de repouso e leitura 

the guest bathroom, the kitchen areas and the dining 

room, with access to the outdoor terrace. The nerve 

centre of the entire house, its position over the city offers 

amazing views, whether during the day, at dusk or at 

night, watching the lights twinkle below.

Access to the next floor down is easily made using the 

stairs or the lift. Here we find the intimate part of the 

house, featuring four rooms and a communal living area. 

On this same floor, the home theatre offers the ideal 

refuge for an afternoon or night filled with emotions.

The lowest floor houses the leisure area of the «Moradia 

Carlos Vieira», and its service area: laundry/utility rooms, 

storage and servant’s quarters. The leisure space 

features a spa, gym, sauna, circular bath, Scottish bath, 

and relaxation and reading room, with the pool as a 

<Casa de Cidade> City Home
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com a piscina como cenário. As águas calmas 
perdem-se no horizonte de Braga e afastam os 
moradores da confusão do dia-a-dia. No exterior a 
piscina rivaliza com a área verde que acompanha 
cada patamar da habitação.
A decoração, a cargo da empresa Sensacional 
sedeada em Braga, reflecte a simplicidade e 
funcionalidade do projecto de arquitectura. 
Discretos, o branco e o preto são as tonalidades 
escolhidas para a monomassa e o vidro escuro, 
respectivamente. Como se houvesse dois pólos 
orientadores de toda a construção contemporânea.

backdrop. The calm waters disappear into the horizon of 

Braga, distancing the inhabitants from day-to-day stress. 

Outside the pool competes with the green expanses 

accompanying each floor of the building.

The interior décor, care of Sensacional, based in 

Braga, reflects the simplicity and functionality of the 

architecture project. The discrete shades of black and 

white are chosen for the facades and the darkened 

glass, respectively – as if two guiding forces in the entire 

contemporary construction. 

http://asequeiraarq.blog.com

<Casa de Cidade> City Home
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<Perfil Decoração> Decoration Profile

Nini Andrade Silva
«Já me chamaram Ninimalist»
«I’ve already been called Ninimalist»
Texto de Text by Cátia Fernandes 

Cidadã do mundo, a madeirense Nini 
Andrade Silva não sabe viver sem 
trabalhar. Como se o dia tivesse 25 horas, 
a designer e decoradora, que abraçou 
de corpo e alma o audacioso projecto 
Aquapura, sonha ainda com «uma grande 
carreira na pintura».

A citizen of the world, Madeira born Nini 
Andrade Silva can not imagine life without 
work. As if every day has 25 hours, the 
designer and decorator, who embraced the 
daring Aquapura project with body and soul, 
still dreams of a «great career in painting».

1
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Olhando para trás, para o início, como era a 
jovem designer e decoradora Nini? 
Cheia de ideias, projectos, como ainda hoje sou. 
Cada vez que conquisto um objectivo, já tenho 
outra meta para atingir. Hoje em dia com muito 
mais experiência é mais fácil conseguir o que 
quero, porque uma das vantagens da experiência é 
a segurança.

É e faz hoje aquilo que desejou? 
Sim. Sou e faço aquilo que sempre quis, embora 
tenha muito mais coisas para fazer. Os meus planos 
só param no dia em que eu partir deste mundo. 
Ainda quero fazer uma grande carreira na pintura, 
para a qual estou a trabalhar, cada vez mais, e será 
feito o meu lançamento mundial (na pintura) em 
vários países, ainda este ano.

É possível catalogar o seu estilo? 
Já me chamaram Ninimalist. É um estilo muito 
próprio, em que tudo tem que estar perfeito, desde 
a iluminação ao design. Como eu costumo dizer, 
«não é o que se vê, mas o que se sente», quando 

Looking back, to the beginning, how was the young 

designer and decorator Nini?

Full of ideas, projects, as I am today. Every time I reach a 

goal, I already have another to aim for. Nowadays, with 

more experience, it is easier to achieve what I want, 

because one of the advantages of experience is safety.

Are you and do you do what you always wanted?

Yes. I am and I do what I have always wanted, although 

there are many more things I have to do. My plans will 

only end on the day when I leave this world. I still want 

to have a great career in painting, towards which I 

am working, more and more, and my world launch (in 

painting) will be made in various countries this year.

Is it possible to pigeonhole your style?

I’ve already been called Ninimalist. It is a very particular 

style, in which everything has to be perfect, from lighting 

to design. As I usually say: «it is not what can be seen, but 

<Perfil Decoração> Decoration Profile

se entra num espaço desenhado 
por mim. Tem de ser um espaço 
com alma.

Porquê a Ásia para a concepção 
da linha de mobiliário? 
Por variadíssimas razões, mas 
uma das principais é a mão- 
-de-obra e a diversidade dos 
materiais que só na Ásia existem.

Como a define? 
É muito especial. Está tudo 
pensado ao detalhe para ser 
funcional e esteticamente 
perfeito, no fundo design é isto!

Desenvolve um trabalho 
intenso no universo hoteleiro. 
Como é concluir um trabalho de 
grandes dimensões? 
É fantástico. É uma grande 
expectativa, pois tenho a 
experiência de um hotel em que 
estou a trabalhar há quatro 
anos, no qual não é só o trabalho 
em obra, mas um trabalho que 
engloba desde a arquitectura de 
interiores, ao escolher das peças, 
peças estas que as desenho ou 
as colecciono pelo mundo todo. 
Terão de ser peças únicas e 
especiais. Cada peça que compro, 
em povos diversos, como a China, 
Índia, Indonésia, etc., conta 
histórias fantásticas… 

what can be felt», when you enter a 

space I have designed. It has to be a 

space with soul. 

Why Asia for the creation of your 

furniture range?

For many reasons, but one of the 

main ones is the craftsmanship and 

diversity of materials that can only be 

found in Asia.

How would you define it?

It is very special. Everything has 

been thought about in detail, to be 

functional and aesthetically perfect 

– deep down that is what design is 

all about!

You work intensively in the hotel 

industry. What is it like to complete 

a work of large dimensions?

It is fantastic. It is full of 

expectations, as I have the 

experience of a hotel in which I am 

working for four years, in which it is 

not only the work underway, but the 

work this involved from the interior 

design to choosing pieces, pieces  

I have designed or collected around 

the world. They have to be unique 

and special pieces. Every piece  

I buy, from diverse countries, such 

as China, India, Indonesia, etc, has 

fantastic stories to tell…

1, 3 e 4. aquapura douro valley 
– Fotografia de Miguel Costa
2. Nini Andrade Silva
5. Projecto privado
6. Fontana Park Hotel – Recepção 
7. Fontana Park Hotel – Quarto Poente 
8. Enotel Porto Galinhas Resort & Spa
9. Fontana Park Hotel – Restaurante

1, 3 and 4. aquapura douro valley – Photography 

by Miguel Costa

2. Nini Andrade Silva

5. Private project

6. Fontana Park Hotel – Reception

7. Fontana Park Hotel – West Room

8. Enotel Porto Galinhas Resort & Spa

9. Fontana Park Hotel – Restaurant

5 8

6 7 9
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Como caracteriza a sua intervenção no projecto 
Aquapura? 
Intensa, serena e com alma!

Foi recentemente homenageada no Dia do 
Empresário Madeirense. Que significado teve 
esta condecoração? 
É sempre bom sermos reconhecidos pelo trabalho 
que fazemos. E de facto eu dediquei a minha vida 
ao trabalho, trabalho 24 sobre 24 horas e é sempre 
um reconhecimento.

Sente que é, de alguma forma, um exemplo de 
empreendedorismo para quem na Ilha da Madeira 
está a dar os primeiros passos na decoração e no 
design de interiores? 
Sinto que o facto de ser reconhecida faz com que 
as pessoas conheçam o meu trabalho e acreditem 
que se trabalharmos muito poderemos concretizar 
os nossos sonhos. Eu hoje sou Consultora 
Internacional da Escola Superior de Design em 
Lisboa e nas últimas jornadas de design, nas quais 
eu fiz uma apresentação, o facto de acreditar no 
que faço deu força aos mais jovens e isso é muito 
bom.

How would you describe your involvement in the 

Aquapura project?

Intense, serene and spiritual!

You were recently honoured on Madeiran Entrepreneur 

Day. What does this recognition mean to you?

It is always good to be recognised for the work we do. And 

indeed I have dedicated my entire life to work, work  

24 after 24 hours and it is always recognition. 

Do you feel that in some way you are an example of 

entrepreneurialism for someone in Madeira who is 

starting out in an interior design career?

I feel that the fact of being recognised helps people to 

know about my work and they believe that if we work 

hard we can make our dreams come true. Today I am an 

International Consultant of the Lisbon School of Design 

and in recent design congresses, in which I have been 

involved, the fact of believing in what I do has given 

strength to young people and this is really good. 

10. Enotel Porto Galinhas Resort & Spa
11. Habitação Nini Andrade Silva

10. Enotel Porto Galinhas Resort & Spa

11. Nini Andrade Silva House

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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aquapura douro valley
Atmosferas Fluviais
The River Calling
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa

<Hotel Decor> Hotel Décor
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Rebelo de Andrade, proporciona aos seus hóspedes 
uma atmosfera plena de apontamentos que se 
harmonizam com a paisagem. 
No Hotel, com design de Nini Andrade Silva,  
50 quartos e suítes acolhem os visitantes, 
facultando-lhes espaços de diversas 
características, de diferentes dimensões e 
de distintas organizações decorativas. Os 
restaurantes, três no total, propõem um conjunto 
de sabores que mesclam ingredientes da região e 
influências internacionais. Um Centro de Negócios 
oferece cinco salas para eventos e reuniões.
Mas o aquapura douro valley é muito mais do 
que um mero hotel – 21 villas, distribuídas nas 

Andrade, offers guests an atmosphere packed with 

elements that blend majestically into the landscape.

Inside the hotel, with interior design care of Nini Andrade, 

50 rooms and suites welcome visitors, providing them 

with spaces of varied characteristics, of different 

dimensions, and of changing decorative identities. The 

restaurants, three in all, offer a collection of flavours, 

which blend with regional ingredients with international 

influences. A Business Centre offers five rooms for events 

and meetings.

But, aquapura douro valley is much more than just a 

hotel – 21 villas in two distinct types, Villas do Douro and 

É numa paisagem composta de socalcos que se 
inclinam docemente sobre o rio, numa Quinta onde 
vinhas, laranjais e arvoredos florescem em amena 
convivência, num aristocrático solar do século XIX, 
que se situa o aquapura douro valley, uma unidade 
hoteleira marcada pela excelência, exclusividade, 
autenticidade e pela estreita relação com a água, 
lemas que são a marca distintiva de todos os 
projectos aquapura.
A apenas sete minutos da cidade de Peso da 
Régua, a uns escassos 20 minutos do Aeroporto 
Regional de Vila Real e a cerca de uma hora do 
Aeroporto Internacional do Porto, o aquapura 
douro valley, com projecto arquitectónico de Luís 

In scenery comprising terraced hillsides, which incline 

gently towards the river, in a Quinta estate where 

vineyards, orange groves and copses flourish in joyful 

coexistence, in an aristocratic 19th-century manor house, 

stands the aquapura douro valley, a hotel that stands 

out for its excellence, exclusivity, authenticity, and for its 

close relationship with water, vocabulary that compiles 

the distinctive trademark of every aquapura project.

Just seven minutes from the city of Peso da Régua, barely 

20 minutes to Vila Real Regional Airport, and about an 

hour from Oporto International Airport, aquapura douro 

valley, with architectural design from Luís Rebelo de 

<Hotel Decor> Hotel Décor
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categorias Villas do Douro e Villas da Vinha, 
compõem uma alternativa aos aposentos do hotel. 
Giano Gonçalves criou duas ambiências distintas 
para estas luxuosas vivendas – contemporânea 
e com reflexos de rio para as Villas do Douro; e 
clássica, inspirada nos tons dos bagos de uvas, 
para as Villas da Vinha.
E porque a água é o elemento central à atmosfera 
global dos projectos aquapura, no Spa do 
aquapura douro valley é ela que constitui o núcleo 
de toda a experiência que nele se pode viver. Com 
2.200 m2, o Spa divide-se em três áreas distintas. 
Na primeira, a Serenidade é transmitida por uma 
sábia união dos sentidos. Numa segunda área, 
são proporcionados múltiplos Mimos aquáticos. 
Na terceira superfície, os Sentidos são Animados 
por um conjunto de tratamentos onde se mesclam 
elementos locais com a filosofia oriental da Ytsara 
e com a sabedoria europeia da Karin Herzog.
Numa atmosfera de tranquilidade, em que da água 
se abeiram socalcos, em beijos de cumplicidade, 
surge, numa propriedade de raízes ancestrais, um 
novo lugar feito de tradição genuína, hospitalidade 
e excelência, à espera de ser visitado.

Villas da Vinha, offering an impressive alternative to the 

hotel rooms. Giano Gonçalves has created two kinds of 

environments for these luxury villas – contemporary and 

with river reflections for the Villas do Douro; and classical, 

inspired by the shades of grapes, for Villas da Vinha.

And as water is the central element to the overall feel 

of all aquapura projects, in the aquapura douro valley 

spa, water plays the starring role in all that this facility 

represents. Developing over 2200 square metres, the 

spa is divided into three areas. In the first Serenity is 

transmitted through a careful union of the senses. In a 

second area, water-based Pampering comes in various 

guises. In the third part, the Senses are Aroused by a 

succession of treatments in which local elements are 

mixed with the Eastern philosophy of Ytsara and with the 

European wherewithal of Karin Kerzog.

In an atmosphere of tranquillity, in which water laps 

alongside hillside terraces, a new place made of genuine 

tradition, hospitality and excellence appears within a 

property of ancestral ties, just waiting to be visited. 

aquapura douro valley
Quinta do Vale de Abraão
5100 – 758 Samodães
Tel.: Phone: +351 254 660 600
www.aquapurahotels.com

<Hotel Decor> Hotel Décor
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Os acessórios da Blomus são práticos e convidam à 
fruição dos momentos. Elemento primordial, o aço 
inoxidável convive com outros materiais para em 
conjunto resultarem num desenho irresistível. 
A Blomus faz parte do grupo Scheffer-Klute que 
conta com perto de 90 anos de conhecimento do 
design exclusivo.
Cerca de 500 produtos compõem a gama da marca 
alemã. É um universo de produtos para viver a casa 
na plenitude. Mas a Blomus tem também produtos 
para o exterior, sempre com o objectivo de tirar o 
máximo partido da vida.
Em Portugal a marca é representada pela  
S.L. Soares, uma empresa experiente com várias 
décadas de trabalho na área dos artigos de 
decoração.

Blomus accessories are practical and make moments 

fun. As a prime element, stainless steel is joined by other 

materials to produce irresistible design. 

Blomus is part of the Scheffer-Klute group, which can 

boast some 90 years of experience in exclusive design.

The German manufacturer can lay claim to a range of 

around 500 products – a universe of products to help 

you live your home to the full. But Blomus also makes 

products for outdoor use, always with the intention to 

make the very most out of life. 

In Portugal the brand is represented by S.L. Soares, 

an experienced company with several decades spent 

working in decorative items. 

A marca alemã Blomus é a prova materializada de 
que é possível conjugar harmoniosamente a forma 
e a funcionalidade. São estes dois conceitos que a 
levam a criar peças do dia-a-dia com um carácter 
especial. 

German brand Blomus is physical proof that is possible to 

harmoniously combine form with functionality. These two 

concepts help it to create everyday objects with a special 

edge. 

<Design> 

Blomus
A Pureza dos Objectos
The Pureness of Objects
Texto de Text by Cátia Fernandes
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www.blomus.com 
www.slsoares.pt



Corian® Nouvel Lumières
Ambiente Multi-Sensorial
Multi-Sensorial Atmosphere
Texto de Text by Cátia Fernandes

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by DuPont™ Corian®

Jean Nouvel criou para 
a reconhecida marca de 
superfícies sólidas um espaço 
que explora de forma criativa 
a luz e os elementos de 
elevada tecnologia. Futuristas 
mas ao mesmo tempo reais, 
as atmosferas domésticas 
concebidas por Nouvel vestem 
a pele Corian®, transmitindo 
uma energia intrigante e 
arrebatadora. É o que acontece 
com a zona da cozinha que se 
baseia num jogo de luzes que 
desvenda o que existe por 
detrás dos armários. Diferentes 
graus de translucidez criam um 
ambiente multi-sensorial, um 
conjunto de soluções flexíveis e 
funcionais que têm na estética 
a característica primordial. 
Quer seja na casa de banho, 
na biblioteca ou na cozinha, o 
arquitecto quis reter a dimensão 
poética de um material com 
aspecto monolítico.
A poesia materializou-se e 
deu lugar a Corian® Nouvel 
Lumières.

Jean Nouvel has created for this 

recognised solid surface brand 

a space that creatively explores 

light and elements of advanced 

technology. Futurist, while at 

the same time real, the domestic 

environments designed by Nouvel 

are decked in Corian®, transmitting 

an intriguing and amazing energy. 

This is true of the kitchen area, 

where innovative use of light 

reveals what can be found behind 

the cupboards. Different levels 

of transparency create a multi-

sensorial atmosphere, a selection 

of flexible and functional solutions, 

with fine looks at their core. Whether 

in the bathroom, the library or the 

kitchen, the architect has tried to 

retain the poetic dimension of a 

material of monolithic aspect.

Poetry has been materialised 

and given way to Corian® Nouvel 

Lumières.
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Mike and Maaike
Provocações
Provocation
Texto de Text by Paula Monteiro

Design experimental, ideias 
progressistas e soluções 
inesperadas para produtos, 
mobiliário e ambientes são 
alguns dos atributos da dupla de 
designers Mike and Maaike.
Fundada em 2005 pela 
holandesa Maaike Evers e 
pelo norte-americano Mike 
Simonian, a empresa dedica-se 
à exploração do conceito de 
design, experimentando os seus 
limites e utilizando um conjunto 
surpreendente de materiais. 
Peças como a prateleira 
Juxtaposed: Religion, onde os 
diversos livros religiosos são 
nivelados, numa coexistência 
pacífica; como a Windowseat 
Lounge, uma cadeira-refúgio, 

Experimental design, progressive 
ideas and unexpected solutions 
for products, furniture and 
environments are some of the 
attributes of designer duo Mike and 
Maaike.
Founded in 2005 by Dutch designer 
Maaike Evers and North American 
Mike Simonian, the company is 
dedicated to exploring the concept 
of design, experimenting with 
its limits and using a surprising 
selection of materials.
Pieces such as the Juxtaposed: 
Religion bookshelf, where diverse 
religious books are presented on the 
same level, in a pacific coexistence; 
such as the Windowseat Lounge,  
a retreat-seat, a capsule protected 

from the world, but with a window 
open onto it; or such as the shurtape 
necklace, made of thread, wire and 
wide pieces of tape, are examples of 
the creativity of Mike and Maaike.
Dynamic and interactive objects, 
functional and challenging usual 
design notions, provoking pieces, 
uncommon experimentations, 
practical or more conceptual 
proposals make up the collection 
of designs created by the double 
ingenuity of Mike and Maaike.

um casulo protegido do mundo, 
mas com uma janela aberta para 
ele; ou como o colar shurtape, 
feito com fios e pedaços 
largos de fita, são exemplos da 
criatividade do par Mike and 
Maaike.
Objectos dinâmicos e 
interactivos, funcionais e 
desafiadores das habituais 
noções de design, artefactos 
provocantes, experimentações 
inusitadas, propostas práticas 
ou mais conceptuais compõem o 
grupo de artefactos concebido 
pelo génio duplo de Mike and 
Maaike.

www.mikeandmaaike.com

<Design> 
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Projectando sistemas alternativos, de contornos 
arrojados, dificilmente classificáveis em algum 
estilo ou corrente, e apresentando uma grande 
preocupação com as questões ambientais, Michael 
Jantzen é um arquitecto, artista e designer de 
notoriedade internacional.
Definindo-se como um investigador sempre 
em busca de novas formas que se afastem da 
imobilidade da norma, Michael Jantzen concebe 
estruturas dinâmicas, mutáveis, adaptáveis a 
diferentes funcionalidades.

Designing alternative systems, of daring lines, difficult 

to classify as adhering a particular style or trend, and 

showing a major interest in environmental issues, 

Michael Jantzen is an architect, artist and designer of 

international renown. 

Defining himself as an investigator on a constant quest 

for new forms far from the inertia of norms, Michael 

Jantzen creates dynamic, changeable structures, 

adaptable to other uses.

Michael Jantzen
Arquitectura Cinética
Kinetic Architecture
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Michael Jantzen

Peças como o «Contemplation Pavilion», um projecto aparentemente 
em metamorfose; como a «Web-Port», uma proposta de design 
conceptual para um espaço especial, destinado à exploração na 
Internet; como a «Transformation House», um estudo de uma 
estrutura interactiva cuja forma pode ser transformada para 
acomodar diversas funções; ou como o «Internet Observatory», 
um verdadeiro «templo da era informática», são exemplos dos 
audaciosos corpos arquitectónicos sugeridos pelo artista  
norte-americano.
Autênticas esculturas cinéticas, as obras de Michael Jantzen 
transfiguram a paisagem onde se inscrevem num cenário futurista.

Works such as the Contemplation Pavilion, a project seemingly in 

metamorphosis; or the Web-Port, a conceptual design suggestion for a 

special space, destined for Internet exploration; such as the Transformation 

House, a study of an interactive structure whose shape can be transformed 

to accommodate diverse functions; or such as the Internet Observatory, a 

veritable temple of the IT era, are examples of the daring architectural bodies 

suggested by the North American artist. 

Authentic kinetic structures, the works of Michael Jantzen transfigure the 

landscape in which they stand into a futuristic setting.

<Arquitectura> Architecture

1

www.humanshelter.org

1. «Contemplation Pavilion», 2007
2 e 3. «Web-Port»
4 e 5. «Transformation House», 2006
6. «Internet Observatory»
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Dieguez Fridman 
Arte Sentida
Sensed Art
Texto de Text by Cátia Fernandes

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Dieguez Fridman, 

Arquitectos & Asociados

A proposta do gabinete 
argentino Dieguez Fridman para 
o concurso internacional «Seoul 
Performing Arts Center», 
South Korea 2005, transpõe 
a barreira da convencional 
sala de concertos. Pelas suas 
características, um edifício 
destinado às artes implica o 
espectador e o artista numa 
complexa interacção. À volta 
destes «actores sociais» 
são geradas sensações e 
ressonâncias emocionais. 
O atelier quis celebrar este 
voyerismo consentido e 
incorporou uma ligação não só 
dentro do próprio edifício como 
também com o exterior.
O projecto procura celebrar 
tanto a produção do concerto 
como o seu desenvolvimento. 
Por isso mesmo as salas de 
teatro, de ensaio e outras, estão 
interligadas e organizadas de 
uma forma não hierárquica. O 
volume voa suspenso e o «Seoul 
Performing Arts Center» pode 
ser descoberto a partir de 
qualquer ponto exterior.

The proposal from Argentinean 

design studio Dieguez Fridman for 

the Seoul Performing Arts Center, 

International Competition, Seoul, 

South Korea 2005, goes beyond 

the barrier of concert halls in the 

conventional sense. In its qualities, 

a building designed for the arts 

implies spectator and artist in a 

complex interaction. Sensations and 

emotional resonances are generated 

around these «social actors».

The studio hoped to celebrate 

this accepted voyeurism and 

incorporated a connection not only 

inside the building itself, but also 

with the exterior.

The project honours both 

performance production and the 

performance itself. As such, even 

theatre, rehearsal and other rooms 

are interlinked and organised with 

no sense of hierarchy. The volume 

of the building flies, suspended, and 

the Seoul Performing Arts Center 

can be discovered from any point 

outside.

www.deiguezfridman.com.ar

<Arquitectura> Architecture



Minami-Nagano 
Clínica Dentária & Residência
Dental Clinic & Residence
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Takeshi Noguchi

Uma ida ao dentista é, 
normalmente, uma experiência 
envolta de ansiedade e 
desconforto. A Clínica Dentária 
& Residência Minami-Nagano, 
no Japão, foi concebida 
para ultrapassar esta ideia 
preconcebida. Com uma 
paisagem constituída por 
campos de arroz e por pomares 
de pêssegos, o arquitecto Hiroki 
Tanabe, em conjunto com o 
designer de estruturas Shin 
Yokoo, criou um edifício, mescla 
de clínica e habitação, todo 
voltado para o exterior.
Na concretização do projecto, 
todos os espaços tiveram como 
objectivo a criação de uma 
atmosfera que favorecesse o 
alívio da tensão provocada por 
uma visita ao dentista. Dividido 
em três áreas – sala de espera, 
clínica e zona residencial 
–, o edifício, todo pintado de 
branco, recorta a sua figura 
ziguezagueante no brilhante 
arrozal e no profundo céu azul.

Normally a trip to the dentist is an 

experience associated with fear and 

discomfort. The Minami-Nagano 

Dental Clinic & Residence, in Japan, 

was designed to overcome this 

preconception. Within a landscape 

made of paddy fields and peach 

orchards, architect Hiroki Tanabe, in 

conjunction with structural designer 

Shin Yokoo, has created a building 

blending a clinic and housing, 

everything facing the outside world.

In the realisation of the project, the 

aim of every space was the creation 

of an atmosphere that helps relieve 

the tension caused by a visit to the 

dentist. Divided into three areas 

– waiting room, clinic and residential 

zone –, the building, painted entirely 

in white, cuts an arresting zigzag in 

a background of rice fields and blue 

skies. 

www.hirokitanabe.com h
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Trienal de Lisboa 
«Vazios Urbanos»
«Urban Gaps»
Texto de Text by Paula Monteiro

1

5
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1. Eduardo Souto de Moura
2. José Mateus © Boban Basic
3. Elizabeth Diller
4. Kengo Kuma
5. Zaha Hadid © Steve Double
6. Felix Claux
7. Thom Mayne © Reyner Zettl

A primeira edição da Trienal de Lisboa, que 
decorreu entre os dias 31 de Maio e 31 de Julho 
deste ano, teve por tema «Vazios Urbanos», 
ou seja, «as manchas de ‘não-cidade’, espaços 
ausentes, ignorados ou caídos em desuso, 
alheios ou sobreviventes a quaisquer sistemas 
estruturantes do território», conforme definição 
dada pelos organizadores da Conferência 
Internacional.
Pela Trienal passaram dezenas de arquitectos 
convidados, revelaram-se projectos de outros 
países e incentivou-se as universidades a criarem 

The first edition of the Lisbon International Architecture 

Triennial, held between May 31 and July 31, operated 

under the title «Urban Gaps», or in the organisers’ words: 

«the spots of non-city, withdrawn, forgotten spaces, 

which have fallen into disuse, indifferent to or having 

survived any structuring systems of town planning».

The Triennial welcomed dozens of guest architects, 

witnessed presentations of projects from other countries 

and encouraged universities to create new architectural 

spaces.

novos espaços arquitectónicos.
Iniciativa da OASRS – Ordem dos 
Arquitectos/Secção Regional Sul, 
o evento teve o alto patrocínio 
do Presidente da República 
e centrou-se no Pavilhão de 
Portugal, tendo ainda mais três 
pólos – a Cordoaria Nacional, a 
Fundação EDP – Central Tejo e 
em Cascais.

An event organised by the OASRS 

– Order of Architects/ Southern Re-

gional Section, the Triennial enjoyed 

special patronage in the form of 

the Portuguese President, was held 

primarily at the Pavilhão de Portugal, 

with other venues including – the 

Cordoaria Nacional, the Fundação 

EDP – Central Tejo and in Cascais. 

8 9

10

11 12

8. Exposição AML AMP XXI – Vila Franca de Xira
9. Zaha Hadid – The Phaeno Science Centre © Werner 
Hutchmacher
10. Exposição de Álvaro Siza, Museu Benaki, Atenas – Imagem 
Carlos Castanheira
11. Exposição Países – Herzog & de Meuron – Alemanha © 
Fotomontagem Elbphilharmonie
12. Exposição AML AMP XXI – Resende
8. AML AMP XXI Exhibition – Vila Franca de Xira

9. Zaha Hadid – The Phaeno Science Centre © Werner Hutchmacher

10. Exhibition from Álvaro Siza, Benaki Museum, Athens – Image Carlos 

Castanheira

11. Countries Exhibition – Herzog & de Meuron – Germany © Photo 

Montage Elbphilharmonie

12. AML AMP XXI Exhibition – Resende

<Arquitectura> Architecture
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Mónica Capitão has designed a 

space that will mark summers in 

Esposende. Right at the bottom of 

Foz do Cavado, the designer, who 

had already refurbished the Beach 

Bar, accepted the challenge to 

personalise the terrace known as 

«Língua da Sogra». The area contains 

two different spaces: a lower level, 

with the bar, and an upper level, 

when you can enjoy the living space. 

Besides the markedly Mediterranean 

style, this space reflects the 

minimalist style Mónica Capitão likes 

to imprint in every project.

White reigns in both areas, whether 

in the inviting white beds, or in the 

surrounding lighting.

A lounge space is also created, with 

a pergola and furniture designed by 

Gandia Blasco. 

Língua da Sogra
Vivência Exterior
Outdoor Experience
Texto de Text by Cátia Fernandes  

Fotografias gentilmente cedidas por  Photographs kindly given by Mónica Capitão

Mónica Capitão concebeu um 
espaço que marca o Verão de 
Esposende. Mesmo aos pés da 
Foz do Cavado, a arquitecta, que 
já tinha abraçado a remodelação 
do Bar da Praia, aceitou o desafio 
de personalizar a esplanada que 
recebeu o nome de Língua da 
Sogra. Aí é possível descobrir dois 
espaços diferentes: um patamar 
inferior onde funciona o bar e o 
patamar superior onde é possível 
fruir a zona de estar. Para 
além do estilo marcadamente 
mediterrâneo, este espaço 
reflecte o lado minimalista 
que Mónica Capitão gosta de 
trabalhar em cada projecto. 
Nas duas áreas o branco 
impera, quer seja através das 
convidativas camas brancas, quer 
seja na iluminação envolvente.
É proposto ainda um espaço 
lounge abrilhantado por uma 
pérgula e mobiliário com 
assinatura Gandia Blasco.  
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Daniel Libeskind
«Nada irá suprimir a arquitectura»
«Nothing will ever suppress architecture»
Texto de Text by Cátia Fernandes

Goethe disse um dia que a arquitectura é música 
petrificada. Uma vez que já foi músico profissional 
como analisa esta interpretação?
Acho que ele estava errado porque a arquitectura 
é música viva. Não está congelada, se é boa 
arquitectura então a música está viva. A 
arquitectura em si mesma não se mexe mas se 
tiver sentido pode mover a alma.

Se cada edifício conta uma história, que histórias 
conta o Museu Judeu de Berlim?
Penso que conta a história da destruição, conta a 
história do vazio do holocausto, mas conta também 
uma história de esperança de um novo tempo e 
a vontade de trazer essa experiência à luz do dia. 
Transformá-la em algo positivo.

Goethe once said that architecture is petrified music. 

Since you were a professional musician, how would you 

comment on this interpretation?

I think he was wrong because architecture is living music. 

It is not frozen, if it is good architecture, then the music 

is alive. Architecture itself does not move but if it is 

meaningful it moves the soul.

If every building tells a story, what stories does the 

Jewish Museum Berlin tell?

I think it tells the story of destruction, tells the story of 

the void of the holocaust but it also tells a story of hope 

for a new time and a hope of bring this experience into 

the open light of day. Turn it into something positive.

Conhecido mundialmente por 
introduzir um discurso crítico na 
arquitectura, Daniel Libeskind 
acredita que o papel do arquitecto 
é produzir significados. O autor do 
masterplan do World Trade Center 
viu a sua proposta inicial ser alterada 
em alguns aspectos mas as suas 
contribuições continuam a moldar 
o design do projecto que pretende 
reafirmar a esperança de Nova Iorque 
e da América.

Known around the globe for having 
introduced a critical discourse in 
architecture, Daniel Libeskind believes 
the role of the architect to be to produce 
meanings. The author of the World 
Trade Center Master Plan has seen his 
initial proposal altered in certain ways 
but his contributions continue to mould 
the design of the project that aims 
to confirm the hope of New York and 
America.

<Entrevista> Interview
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1. Daniel Libeskind, Fotografia Photograph Studio Daniel Libeskind
2., 3., 4. e 5. Interiores Interiors Denver Art Museum, Fotografia 
Photograph Studio Daniel Libeskind
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Como é transformar memórias de sofrimento em 
algo bonito e optimista?
Não é fácil. É muito difícil pegar numa tragédia e 
atribuir-lhe um significado. Não está apenas no 
passado mas também no presente e no futuro. É 
esse o desafio de lidar com algo que é muito difícil. 

Acredita que as pessoas entendem toda a filosofia 
do projecto?
Julgo que as pessoas sentem-no. Não é necessário 
percebê-lo mentalmente. Basta caminhar através 
do espaço, porque a arquitectura é emoção e 
não apenas números. Acho que um edifício como 
o Museu tem de comunicar algo, dizer algo ao 
coração.

Is it easy to turn memories of suffering into something 

beautiful and optimistic?

It is not easy. It’s very difficult taking a tragedy and making 

it meaningful. It’s not just in the past but also in the present 

and into the future. I think that’s the meaning of the 

challenge of dealing with something which is very difficult. 

Do you think people understand the whole philosophy of 

it?

I think people feel it. You don’t have to understand it 

mentally. You can just walk through the space because 

architecture is about emotion, it is not just about numbers. 

I think a building like the Museum has to communicate 

something, say something to the heart.

  

<Entrevista> Interview6

7 8

9

6. Royal Ontario Museum, Miller Hare, © ROM 2007. Todos os 
direitos reservados All rights reserved

7, 8, 9. Interiores Interiors Royal Ontario Museum © Sam 
Javanrouh
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O mesmo acontece com a Torre da Liberdade, no 
lugar do World Trade Center. Qual o significado 
histórico do edifício e como é possível  
materializá-lo em arquitectura?
Ele serviu para criar o masterplan para o Ground 
Zero que possui um significado e é emblemático. 
Fala da memória daqueles que sucumbiram mas 
também de liberdade, de Nova Iorque como a 
grande manifestação dessa liberdade. Claro que 
a Torre da Liberdade, The Wedge of Light Plaza, 
The Memorial, todos os elementos e a forma como 
foram concebidos são simbólicos e não são apenas 
edifícios parados no espaço.

The same happens with the Freedom Tower, which 

replaces the World Trade Center. What historical 

meaning lies behind the project and how is this 

embodied in the architecture?

It served to create a masterplan for «Ground Zero» 

which is meaningful and emblematic. It speaks about the 

memory of those who perished but also about freedom, 

liberty and New York as the greatest manifestation of 

its freedom. Of course, The Freedom Tower, The Wedge 

of Light Plaza, The Memorial, all those elements and the 

way they are shaped are simply symbolic and not just 

buildings standing in space.

 

<Entrevista> Interview10 11

10. World Trade Center, Competição Competition 2002/Conclusão 
Completion 2014, © Silverstein Properties and dbox
11. Fiera Milano, Milão, Milan, Competição Competition 2004/
Conclusão Completion 2014, Fotografia Photograph Studio Daniel 
Libeskind
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 Acredita que a construção de um arranha-céus foi a solução ideal 
para a reabilitação do World Trade Center?
Várias pessoas acharam que deveríamos construir edifícios de um só 
piso ou então nada mas eu, tal como a maioria dos nova-iorquinos, 
acredito que não devemos abandonar a liberdade nas mãos dos 
terroristas. Nós iremos uma vez mais restabelecer Nova Iorque como 
uma cidade grandiosa. Além do mais esta é a cidade dos  
arranha-céus e não de edifícios pequenos. Não é apenas minha a 
ideia, mas também a da grande parte da população: reconstruir 
a altura. Assim, não é apenas uma torre alta, é uma torre muito 
especial.  

Com os vários movimentos arquitectónicos, novas gerações cheias 
de ideias num mundo globalizado, acredita que a arquitectura ainda 
corre risco de ser redundante?
Pelo contrário. Acredito que quanto mais realidade virtual temos e 
quanto maior for o poder dos computadores, mais as pessoas vão 
querer ter um espaço real. Não apenas no ecrã do computador mas 
na sua vida real. Dessa forma, as pessoas redescobriram que nada irá 
suprimir a arquitectura porque esse é o mundo em que vivemos. Elas 
vão querer que a arquitectura tenha um significado para o indivíduo e 
que não seja apenas uma «máquina» produzida para elas por alguém, 
que seja parte da noção democrática de uma cidade. Acho que essa é 
uma grande mudança no mundo.

Do you believe that a skyscraper is the perfect solution for the rehabilitation 

of the World Trade Center? 

There were many people who thought we should build one storey buildings 

or build nothing but I, like most New Yorkers, believe that we can not abandon 

the freedom of New York on the hands of the terrorists. We will, once more, 

re-establish New York as the greatest city. Therefore it is a city of skyscrapers, 

not a city of low-height buildings. I think it’s not only my idea, but I think the 

majority of New Yorkers wanted to rebuild high. So, I think that it is not only a 

high tower, it’s a very special tower.

With so many architectural movements, young generations with a lot of 

ideas in a globalized world, do you believe that architecture is at risk of 

becoming redundant?

On the contrary. I think the more virtual reality you have and the more 

computing power, the more people will want to have a real space. Not just on 

the screen of their computers but in their real life. In that sense, people have 

rediscovered that nothing will ever suppress architecture because that’s the 

world we’re living in. People will require architecture to have a meaning to the 

individual, not to be just a «machine», produced for them by somebody else, 

but be part of a democratic notion of a city. I think that’s a big change in the 

world.

<Entrevista> Interview12

www.daniel-libeskind.com

12. Reflections at Keppel Bay, Singapura, Singapore, Conclusão Completion 2012, 
Fotografia Photograph Studio Daniel Libeskind
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In Santa Cruz, in a region where the blue of the sea can be 

deeply felt, we find Vigias da Arriba private condominium. 

The 31 houses have been strategically positioned on 

the cliff’s edge, looking out over the ocean. Marked by 

exclusiveness, Vigias da Arriba stands out from the 

usual, busy developments. 12 detached properties, now 

sold, are one part of the condominium. The second part, 

comprising two buildings featuring 19 linked properties, 

some already sold, enjoys close contact with the 

surrounding gardens. These three-bedroom properties 

include a garage and are ready to receive future-owner 

input as to the final choice of materials. With Lisbon 

close by, the numerous golf courses in the area and a 

countless numbers of other possibilities, Vigias da Arriba 

condominium can be a pleasant retreat or a comfortable 

permanent residence.

<Traders>

CONDOMÍNIO VIGIAS DA ARRIBA
Rua da Arriba, 18 – Vale de Janelas – Santa Cruz
Tel.: Phone: +351 217 605 354
Vendas: Sales: +351 914 024 825/914 590 133
info@vigiasdaarriba.com | www.vigiasdaarriba.com

Vigias da Arriba
Entre a Natureza e o Mar
Between Nature and the Sea

Em Santa Cruz, numa região onde se respira o azul 
do mar, foi construído o condomínio privado Vigias 
da Arriba. As 31 casas foram estrategicamente 
edificadas sobre a arriba recortada, de frente para 
o oceano. Marcado pela exclusividade, Vigias da 
Arriba demarca-se dos habituais empreendimentos 
massificados. 12 habitações unifamiliares, já 
comercializadas, compõem uma das configurações 
do condomínio. A segunda, numa estreita relação 
com o jardim, é formada por dois edifícios em 

banda de 19 habitações geminadas, algumas já 
vendidas. As moradias T3, que se encontram em 
comercialização, possuem garagem e podem agora 
receber a intervenção dos futuros proprietários 
na escolha de alguns materiais. Com Lisboa ali tão 
perto, os diversos campos de golfe circundantes 
e um número infinito de potencialidades, o 
condomínio Vigias da Arriba pode tornar-se 
num agradável refúgio ou numa reconfortante 
habitação permanente.
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Os espaços pequenos são muitas vezes um desafio 
à criatividade e, numa sociedade com cada vez 
menos tempo para gozar a própria casa, eles 
passam a ser a escolha natural. Foi a pensar nessa 
mutação dos ritmos de vida que a Praedium, 
empresa do Grupo Sonae dedicada à promoção 
imobiliária residencial, desenvolveu os conceitos 
de CityLofts e CityFlat. A ideia de comunicação 
fluida é imperativa em cada um dos modelos. Sem 
barreiras limitadoras nem funções impostas, a 
habitação passa a ser um lugar de passagem sem, 
no entanto, dispensar todo o conforto e design.
Os CityLofts desenvolvem-se em dois pisos com 
pé-direito duplo e a zona de dormir em mezzanino 
debruçada sobre a sala. A casa de banho  
«esconde-se» dissimulada no roupeiro do quarto. 

Small living spaces are often a real challenge for 

creativity and, in a society with less and less time to enjoy 

your own home, they seem to be the natural choice. It was 

this change in lifestyle in mind that Praedium, a company 

within the Grupo Sonae, dedicated to residential property 

developments, came up with the CityLofts and CityFlat 

concepts. The idea of fluid communication is imperative 

in each of the property types. Without barriers or imposed 

functions, the living space becomes a place of passage, 

without dispensing with any comfort or design. 

The CityLofts develop over two double-height floors, with 

the sleeping area on a mezzanine overlooking the living 

room. The bathroom «is hidden» in the wardrobe of the 

bedroom. With modern and flowing interiors, the living 

<Traders>

CityLofts
Viver Sem Limites
Living without Limits



area and kitchen merge into one. The kitchen features 

a fridge-freezer, ceramic hob, microwave, compact 

dishwasher and extractor hood, everything you could 

ever need after a day’s work. 

The CityFlats develop over a single floor, with a living 

room and social area divided by a bookcase. In Quinta das 

Sedas, next to NorteShopping, the CityLofts and CityFlats 

are located a few kilometres from Oporto centre, with the 

Sete Bicas metro station just five minutes away.  

Promoção: Promoter: Praedium
Sonae Capital
Stand de Vendas: Sales: Tel.: Phone: +351 229 544 257
praedium@sonae.pt
www.cityflats-lofts.com

Com interiores modernos e contínuos, a zona de 
estar e a cozinha diluem-se num só espaço. Esta 
última foi equipada com frigorífico combinado, 
placa vitrocerâmica, microondas, máquina de lavar 
louça compacta e exaustor, tudo para que nada 
falte depois de um dia de trabalho.
Os CityFlats evoluem num só piso, estando a zona 
de dormir e a área social divididas por uma estante. 
Na Quinta das Sedas, junto ao NorteShopping, os 
CityLofts e CityFlats situam-se a poucos km do 
centro do Porto, com a estação de metro de  
Sete Bicas a apenas cinco minutos.

<Traders>
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Capitalizando todas as características naturais da 
madeira, a XPZ-Madeiras S.A. introduz nas suas 
colecções aspectos inovadores que eliminam 
grande parte das etapas obrigatórias de instalação 
comuns aos pisos tradicionais de madeira maciça, 
enquadrando-as no verdadeiro conceito «faça você 
mesmo». 
Salvaguardando a mesma espessura das peças, 
o sistema simplificado de encaixe de peças XPZ 
permite a combinação de diferentes espécies de 
madeira e de diferentes dimensões no mesmo piso, 
sem que para tal sejam exigidos serviços extra. 
É um produto cujo acabamento tem uma garantia 
de 25 anos em condições normais de utilização, 
com pré-acabamento a óleo ou verniz Bona (sete 
camadas).

Capitalising on every natural characteristic of wood,  

XPZ-Madeiras S.A. introduces innovation into its 

collections, eliminating many of the obligatory stages in 

installation common to traditional solid wooden flooring, 

positioning itself well and truly in the «do-it-yourself» 

bracket.

Retaining the same thickness of the pieces, the simplified 

tongue and groove connection system for XPZ pieces 

enables the combination of different wood species, 

and of different dimension on the same floor, without 

any need for extra services. The product has a 25-year 

guarantee in normal conditions of use, and is already 

finished with oil or varnish (seven coats).

XPZ
O Encanto da Madeira
The Charm of Wood 

1
2

3

1,2. Empreendimento em Leça da Palmeira
3.  Empreendimento Boavista Palace

1,2. Development in Leça da Palmeira

3.  Boavista Palace Development

<Pavimentos> Flooring
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XPZ.Solid Collection e XPZ.Deck 
Collection satisfazem todos 
os requisitos de um produto 
de alta qualidade: resistência, 
durabilidade, conveniência, 
adaptabilidade e grande carácter 
estético.
Fruto de um vasto know-how e 
experiência no sector, a  
XPZ-Madeiras S.A. 
supervisiona todas as fases de 
desenvolvimento e percurso 
das suas matérias-primas, 
adequando e regulando 
posteriormente o grau de 
humidade dos seus produtos de 
acordo com os climas de destino.

XPZ.Solid Collection and XPZ.Deck 

Collection satisfy every requirement 

of a top quality product: sturdiness, 

durability, convenience, adaptability 

and great aesthetic value.

The fruit of vast knowledge and 

experience within the sector, XPZ-

Madeiras S.A. oversees every phase 

in the development and provenance 

of its prime materials, subsequently 

adapting and regulating the humidity 

level of its products according to 

destination climates.

A localização privilegiada da sua unidade fabril, 
relativamente aos mercados de proveniência das 
matérias-primas e aos mercados de destino dos 
seus produtos acabados, fazem da XPZ-Madeiras 
S.A. uma empresa estrategicamente competitiva 
no sector em que opera, exportando já 60% da 
sua produção para o mercado europeu e para os 
Estados Unidos.
Comprometida com todas as regulamentações 
internacionais vigentes, a XPZ-Madeiras S.A. é, 
por filosofia e convicção, uma empresa sensível às 
questões pertinentes do ambiente.

The prime location of its factory, with relation to the 

prime material markets and the destination markets 

for its finished products, makes XPZ-Madeiras S.A. a 

strategically competitive company within the sector 

it operated, exporting 60% of its production to the 

European market and to the USA.

Adhering to every international regulation, XPZ-Madeiras 

S.A. is, in both philosophy and conviction, a company 

sensitive to environmental issues. 

XPZ Madeiras S.A.
Lugar da Igreja, Vila Chã, 4740-634 Esposende - Portugal
Tel.: Phone: +351 253 965 876 | Fax: +351 253 965 877
mail@xpz.pt | www.xpz.pt
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4,7. Hotel Sheraton Lisboa 
5.  Empreendimento Boavista Palace 
6, 8. Arrábida Lake Towers 

4,7. Sheraton Hotel Lisboa 

5.  Boavista Palace Development 

6, 8. Arrábida Lake Towers
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O mercado exige cada vez mais soluções de 
qualidade. Na busca incessante pela perfeição a 
MÉTRICA responde afirmativamente ao desafio de 
criar projectos únicos. Elevados padrões estéticos 
e funcionais são palavras de ordem quando se trata 
de criar cozinhas que valorizam os espaços. Os 
critérios de rigor associam-se à execução eficiente 
dos trabalhos e à assistência pós-venda, criando 
desta forma uma solução global que satisfaz 
integralmente os clientes. Todos estes factores 
fazem com que a MÉTRICA ocupe um lugar de 
destaque no mercado nacional.
A marca aposta agora forte no mercado dos 
empreendimentos turísticos. Quer seja através de 
criações próprias ou em parceria com arquitectos 
e designers, desenvolve cozinhas de excelência e 
com a imprescindível competitividade. Exemplo 
disso mesmo é o recente projecto do Hotel 
Aquapura Douro Valley, onde a MÉTRICA concebeu 
as 21 cozinhas das fascinantes villas. Com todas 
as provas dadas, a internacionalização será em 
breve uma realidade. Aí o resto do mundo poderá 
conhecer a qualidade dos espaços com assinatura 
da MÉTRICA.

MÉTRICA
Porque a Perfeição é Possível
Because Perfection is Possible

The market is increasingly demanding. In the constant 

quest for perfection MÉTRICA responds positively to the 

challenge of creating unique projects. Superior aesthetic 

and functional standards are the order of the day when 

it comes to creating kitchens that add value to spaces. 

Demanding criteria are joined by efficient work and after 

sales assistance, to create an overall solution to fully 

satisfy clients. Each of these factors help lift MÉTRICA to 

an important position within the Portuguese market. 

The brand is now heavily involved in the tourist 

development market. Whether through its own creations, 

or in partnership with architects and designers, MÉTRICA 

develops kitchens that demonstrate excellence with 

essential competitiveness. A clear example of this 

is the recent Hotel Aquapura Douro Valley project, 

where MÉTRICA designed the 21 kitchens of the 

project’s fascinating villas. Proving its clear abilities, 

internationalisation will shortly be a reality. And then 

the rest of the world will be introduced to the quality of 

MÉTRICA spaces.    

LOJAS
MÉTRICA
Rua de Sto. António à Estrela, 116A – Lisboa

Telf: 21 32 00 96 | Fax: 21 392 00 97

MÉTRICA CAMPO
Av. da Aviação Portuguesa, 72 – Sintra

Telf: | Fax: 21 924 14 83

FÁBRICA
Av. 29 de Agosto, 256 – Sintra

Telf: 21 961 55 07 | Fax: 21 960 80 80

 www.metricacozinhas.com 

DEPARTAMENTO DE OBRAS
                                                     Construção Civil 

                                                     Remodelações 

                                                     Decoração Interiores 

<Design Nacional> Potuguese Design

Parque Charal, Pavilhão 10 – Sintra

Telf: 21 961 93 42 | Fax: 21 961 93 43

<Design Nacional> Portuguese Design
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Over 60 years of experience have given Osnofa sufficient 

knowledge to become one of Portugal’s leading brands. 

An anagram of its founder – Afonso de Azeredo Moreira 

–, the name Osnofa has always been associated with 

projects of great quality and design. The company’s 

chief priorities are a culture of singularity and the 

personalisation of objects.

In 1970, Osnofa entered the kitchen design market, 

a field it which it has enjoyed meteoric success. In a 

winning move, 2007 sees the brand unveil environments 

where beech, wenge and oak prevail. Playing a starring 

role in any home, Osnofa kitchens come in orange, olive 

green, red, Bordeaux, and a range of seductive colours.

Based in Vila Nova de Gaia, and with showrooms in 

Oporto and Espinho, Osnofa sells its kitchens in various 

parts of the country and Portugal’s islands. Designed for 

private clients, but equally focused on the professional 

market, Osnofa is now a major name in the construction 

sector.

Osnofa sees internationalisation as its great challenge. 

Dynamic and with a clear vision of the future, Osnofa 

bases all its work in functionality, design and ensuring 

client loyalty.

Osnofa – Afonso Moreira, Sucrs., Lda.
Rua do Fojo 189
4410-062 Serzedo Vila Nova de Gaia
Tel. Phone: +351 22 753 7040 (10 linhas) | Fax: +351 22 753 7045 
info@osnofa.pt | www.osnofa.pt

Osnofa
O Design Funcional
Functional Design
Mais de 60 anos de existência deram à Osnofa o 
conhecimento suficiente para se tornar numa 
das marcas portuguesas mais proeminentes. 
Anagrama do seu fundador – Afonso de Azeredo 
Moreira –, o nome Osnofa esteve sempre 
associado a projectos de elevada qualidade e 
design. Prioritárias são a «cultura da diferença» e 
a personalização dos objectos.
Em 1970, a Osnofa abraçou a área de negócios 
de cozinhas, terreno onde viria a ter um sucesso 
exponencial. Numa aposta ganha, a marca 
apresenta em 2007 ambientes com carácter 
onde predominam a faia, o wengé e o carvalho. 
Verdadeiras protagonistas da habitação, as 
cozinhas Osnofa vestem-se agora de laranja, 
verde azeitona, vermelho, bordeaux, entre outras 
tonalidades sedutoras. 
Com sede em Vila Nova de Gaia e com showroom 
no Porto e em Espinho, a Osnofa tem as suas 
cozinhas comercializadas em vários pontos do 
país e ilhas. Destinada ao público particular mas 
com grande atenção ao profissional, a marca 
portuguesa vira-se agora em grande força para o 
mercado da construção.
A Osnofa tem na internacionalização um 
grande desafio. Dinâmica e com uma visão 
certeira no futuro, baseia todo o seu trabalho 
na funcionalidade, design e fidelização dos seus 
clientes.

<Design Nacional> Portuguese Design
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CONTROSOL was founded in 1992, responding 

with strategic vision to a market segment in need 

of integrated solutions that favour efficiency and 

functionality. Associated from the outset with prestigious 

international brands, such as Silent Gliss, 3M, MHZ, 

Mottura or Silverscreen, CONTROSOL is a daring player, 

in both the technical and decorative markets. As such the 

company manufactures its own products, with a varied 

range including solar protection films, awnings, curtains, 

indoor and outdoor blinds. More than imposing a decision, 

CONTROSOL has an unquestionable principle in its close 

relationship with its clients. Only then has it been able 

to take on such major contracts such as the Portuguese 

Assembly building, the Lisbon Stock Exchange, the Belém 

Cultural Centre, the Soares dos Reis Museum, and the 

Mosteiro dos Jerónimos, amongst others. 

Internationalisation is a natural by-product of extremely 

high quality production standards.  

CONTROSOL – Controlo Solar e Decoração, Lda.
Rua António da Silva Marinho, 92 | 4100-063 Porto
Tel.: Phone: +351 225 323 670 | Fax: +351 225 323 674
geral@controsol.pt | www.controsol.pt

A CONTROSOL nasceu em 1992 da visão 
estratégica sobre um segmento de mercado 
que exige resposta pronta, soluções integradas 
que privilegiam a eficácia e a funcionalidade. 
Sempre associada a marcas de prestígio 
internacional, como Silent Gliss, 3M, MHZ, Mottura 
ou Silverscreen, a CONTROSOL assume-se com 
audácia quer no sector técnico quer no segmento 
da decoração. Para isso conta com produção 
própria e uma gama variada de produtos que 
inclui películas de protecção solar, toldos, cortinas, 
estores interiores e exteriores. Mais do que impor 
uma decisão, a CONTROSOL tem na estreita 
relação com o cliente um princípio irrefutável. 
Só assim foi capaz de abraçar obras de grande 
envergadura como a Assembleia da República, 
o Palácio da Bolsa, o Centro Cultural de Belém, 
Museu Soares dos Reis, Mosteiro dos Jerónimos, 
entre outras.
A internacionalização aconteceu normalmente 
como consequência de uma produção de extrema 
qualidade. 

CONTROSOL
Soluções de Valor
Effective Solutions

<Estores> Blinds
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Com o vasto know-how na comercialização de 
produtos de design, a José Ricardo Botas, S.A. 
abraçou o desafio de representar o Grupo LONGHI, 
que se notabilizou pela produção das já famosas 
portas LONGHI e ainda mobiliário do melhor design 
italiano. Desde a criação e fabrico da célebre 
cadeira de Joe Colombo para o filme 007, parte 
integrante do espólio do Museu de Arte Moderna 
de Nova York, a LONGHI mantém a tradição de um 
desenho conceptual de excelência.
Altamente concentrada no lifestyle 

With a wealth of know-how in the sale of design products, 

José Ricardo Botas, S.A., has embraced the challenge of 

representing Grupo LONGHI, which has made a name for 

itself through the production of the now famous LONGHI 

doors and furniture in the best of Italian design. Ever since 

the design and manufacturer of the famous Joe Columbo 

chair for the 007 film, now part of the New York Modern 

Art Museum collection, LONHGI has upheld a tradition of 

conceptual design of excellence.

Strongly concentrated on contemporary lifestyle, the 

Italian brand is always alert to trends, which in turn serve 

as inspiration for unique projects. Doors enjoy 

design from internationally renowned architects 

and designers, such as Paolo Nava, Fábio Casiraghi, 

or the Atelier Opera Work in Progress. 

With LONGHI, everything can be personalised. 

From sizes to materials or finishes, original pieces 

can be created for unique spaces. Always ready 

with an answer, LONGHI places emphasis on a 

close client relationship.  

Rua Antoine de Saint-Exupéry | Alapraia 2765-043 Estoril
Tel.: Phone: +351 214 667 110 | Fax: +351 214 667 119
longhi@jrb.pt | www.jrb.pt
www.longhi.it

Longhi
Espaços com Carácter
Spaces with Appeal

- Portugal

contemporâneo, a marca italiana está 
atenta às tendências que, por sua vez, 
servem de inspiração para projectos 
singulares. As portas recebem a assinatura 
de arquitectos e designers de renome 
internacional, como Paolo Nava, Fábio 
Casiraghi ou o Atelier Opera Work in 
Progress. 
Com a LONGHI tudo pode ser personalizado. 
Desde as dimensões, materiais e 
acabamentos, é possível criar peças 
originais para espaços únicos. Sempre 
com uma resposta pronta, a LONGHI tem 
como fundamental a estreita relação com o 
cliente.

<Portas Design> Design Doors
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PORAMA – Industria de Madeiras, S.A
Rua Pé de Mouro nº42/44 Linhó
2710-335 SINTRA
Tel.: Phone: + 351 219 248 190
Fax: + 351 219 240 460
geral@porama.pt | www.porama.pt

Sempre atenta às novas tendências da decoração, 
arquitectura e imobiliária, a PORAMA tem pautado 
a sua presença no sector dos painéis decorativos 
e das portas de madeira pela forte aposta na 
inovação, na estética e na qualidade tecnológica.
Com o Sistema Photo&Graphic, a pioneira 
empresa portuguesa dá mais um passo na 
criação de soluções originais – portas e painéis 
de revestimento adquirem características únicas, 
personalizadas ao gosto do cliente, pela impressão 
de desenhos, fotografias ou gravuras na sua 
superfície.

Porama
Sistema Photo&Graphic
Photo&Graphic System

Ever attentive to new trends in decoration, architecture 

and real estate, PORAMA has always guided its 

presence in the decorative panel and wooden door 

sector by concentrating on innovation, aesthetics and in 

technological quality.

With the Photo&Graphic System, the pioneering 

Portuguese company has made another leap in the 

creation of original solutions – doors and panels acquire 

unique characteristics, personalised according client 

taste with prints of designs, photographs or engravings 

on their surface.

Só possível pela associação de uma tecnologia 
inovadora de impressão, de excelente qualidade 
e definição, com a existência de equipamentos 
de grande formato, o Sistema Photo&Graphic da 
PORAMA, aplicável em diversos suportes rígidos 
como a madeira, o metal ou o vidro, permite a 
gravação de todo o tipo de imagens. 
Ultrapassando a sua mera função, portas e painéis 
passam a exibir uma nova dimensão decorativa, 
embelezando os espaços a que se destinam.

Only possible through the association of innovative 

printing technology, of excellent quality and definition, 

with the existence of large format equipment, the 

PORAMA Photo&Graphic System can be applied to varied 

hard surfaces, such as wood, metal or glass, enable the 

imprint of any kind of image.

Going beyond their usual function, doors and panelling 

take on a new decorative dimension, embellishing the 

spaces they are used in.
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Com mais de um milhão de projectos realizados em todo 
o mundo, o ArchiCAD da Graphisoft tem provado ser uma 
solução sólida e versátil, permitindo que os arquitectos 
mostrem a sua paixão pela arquitectura com a confiança 
de que os seus projectos estão totalmente coordenados, 
entregues a tempo e que toda a sua criatividade foi 
implementada.
O Kit Experimental ArchiCAD constituído por uma licença 
totalmente funcional, limitada no tempo e um manual 
Interactivo de Aprendizagem, permitir-lhe-á avaliar as 
vantagens do ArchiCAD testando-o em projectos reais.

Faça o download em: https://trialregistration.graphisoft.com

Para mais detalhes visite por favor www.graphisoft.com

«Com o ArchiCAD da Graphisoft e uma paixão 
pela grande arquitectura, fui capaz de dar vida à 
obra-prima de Frank Lloyd Wright na Ilha Petre».

Thomas A. Heinz

ArchiCAD 11 – Paixão com Confiança
A grande recompensa para um arquitecto é ver as suas ideias tomarem forma física. Com 
Graphisoft ArchiCAD Virtual Building pode explorar as suas ideias com total confiança de 
que cada detalhe está a ser captado e de que todos os documentos estão sincronizados. 
A tecnologia ArchiCAD 11 Virtual Trace™ integra harmoniosamente dados 2D & 3D para 
que possa tirar o máximo partido da perícia da sua equipa, adaptar eficientemente a 
tecnologia ao seu trabalho e garantir o controlo total do seu projecto.

Infor
Sociedade Portuguesa de Estudos e Informática, Lda.
Rua 1º de Maio, 192 – 1º Trás
4450-230 Matosinhos
Tel.: Phone: +351 229 385 134 | Fax: +351 229 385 177
infor@infor.pt   | www.infor.pt

With over a million projects realised around the globe, ArchiCAD 

from Graphisoft has proved a reliable and versatile solution, 

enabling architects to show their passion for architecture 

with the confidence that their projects are fully coordinated, 

delivered on time and that all their creativity has been put into 

action. 

The ArchiCAD Experimental Kit, comprising a fully functional, 

time-limited license, and an interactive learning manual, 

enabling you to assess the advantages of ArchiCAD testing it on 

real projects.

Download the trial run at: https://trialregistration.graphisoft.com

P
U

B
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Artlantis Studio 
A Realidade das Imagens Virtuais
The Reality of Virtual Images

Representado em Portugal pela Infor, o programa 
informático Artlantis Studio, especialmente 
concebido para arquitectos e designers de 
interiores, caracteriza-se por um interface de fácil 
aprendizagem, grande simplicidade de utilização e 
pela obtenção de resultados surpreendentes.
O uso da tecnologia Radiosidade, baseada no 
cálculo da luz, torna o processamento mais rápido 
e as cenas mais credíveis visualmente.
Com o software Artlantis Studio, os projectos 
tridimensionais ganham qualidade e as imagens ou 
animações virtuais apresentadas adquirem uma 
forte expressão de realidade.

Represented in Portugal by Infor, Artlantis Studio design 

software is especially created for architects and interior 

designers. With an easy to learn interface and great 

simplicity of use, the program enables the achievement of 

impressive results. 

The use of Radiosity technology, based on the calculation 

of light, speeds up processing and makes scenes more 

believable visually.

With Artlantis Studio software, three-dimensional 

projects increase in quality and the virtual images or 

animations presented acquire realistic expression.

Infor
Sociedade Portuguesa de Estudos e Informática, Lda.
Rua 1º de Maio, 192 – 1º Trás
4450-230 Matosinhos
Tel.: Phone: +351 229 385 134 | Fax: +351 229 385 177
infor@infor.pt   | www.infor.pt

<Soluções para Arquitectura> Solutions for Architecture 
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Sempre com o objectivo de fazer mais e melhor, a LT-Studios 
possui um vasto know-how nas áreas de visualização 
arquitectónica, produção e pós-produção de vídeo. A empresa 
de 3D e vídeo dá forma aos projectos e ideias de um vasto 
leque de clientes, alguns deles reconhecidos arquitectos 
como Souto de Moura e Siza Vieira. Com a evolução da 
tecnologia várias potencialidades surgem agora no mercado. 
Se a isto adicionarmos uma equipa experiente e qualificada 
que aposta forte na formação então o produto final só poderia 
ser de excelência.

Always aiming to do more and better, LT-Studios possesses a vast 

knowledge in areas that include architectural visualisation, video 

production and postproduction. The 3D and video company gives form 

to projects and ideas from a wide portfolio of clients, some of which 

are recognised architects such as Souto de Moura and Siza Vieira. As 

technology evolves various possibilities appear on the market. Add to 

this an experienced, highly trained and qualified team, and the final 

outcome can only be one of excellence.

Com sede no Porto e com perto de dez anos de 
existência, a LT-Studios desenvolve trabalhos em 
áreas tão diversas como a apresentação de um 
projecto de arquitectura, de um concurso público, 
projectos de design de interior, campanhas de 
promoção imobiliária ou projectos paisagísticos.
Colocando a experiência ao serviço da criação, 
a LT-Studios produz ambientes virtuais que se 
confundem com a realidade, quer se tratem de 
imagens, filmes ou aplicações multimédia. 

Based in Oporto and almost ten years in existence,  

LT-Studios operates in fields that range from 

architectural project presentation, to open competitive 

bidding, interior design projects, property development 

projects or landscaping projects.

Combining experience with creativity, LT-Studios produce 

virtual environments which blend into reality, whether 

images, films and multimedia applications.

LT-Studios
Um Laboratório de Ideias
An Ideas Laboratory
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by LT-Studios

LT-Studios
Rua Coronel Almeida Valente 232 | 4200-030 Porto
Tel.: Phone: +351 225 074 580/1 | Fax: +351 225 074 589
Tlm: Cellular Phone: +351 919 969 344
lt@lt-studios.com | www.lt-studios.com

1. Concurso Novartis (Suiça) | Cliente: Arquitecto Souto Moura
2. Interior de Hotel | Cliente: Arquitecto Carlos Cruz
3. Concurso Novartis (Suiça) | Cliente: Arquitecto Souto Moura
4. Concurso The Edge (Dubai) | Cliente: Aires Mateus & Associados Lda
5. Hotel Ponta Bicuda | Cliente: Arquitecta Pilar Paiva de Sousa
6. Serpentine Gallery (Londres) | Cliente: Arquitectos Siza Vieira e Souto Moura
7. Optimist | Cliente: FDO Imobiliária

1. Novartis Contest (Switzerland) | Client: Architect Souto Moura

2. Hotel Interior | Client: Architect Carlos Cruz

3. Novartis Contest (Switzerland) | Client: Architect Souto Moura

4. The Edge Contest (Dubai) | Client: Aires Mateus & Associados Lda

5. Hotel Ponta Bicuda | Client: Architect Pilar Paiva de Sousa

6. Serpentine Gallery (London) | Client: Architects Siza Vieira and Souto Moura

7. Optimist | Client: FDO Imobiliária

1
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<Soluções para Arquitectura> Solutions for Architecture 
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House Traders Contest

House Traders wants to add 

dimension to your idea – 3 

Dimensions!

In a unique partnership with 

well-known company LT-

Studios, we are offering you the 

chance to see your architectural 

project in 3D.

Works submitted for entry into 

the contest will be assessed by a 

respected jury.

The winner will receive four 3D 

images of the project (two of 

outside and two of inside) and 

will have this work published in 

the February/March  2008 issue 

of House Traders.

To enter and for entry 

regulations please visit: 

www.housetraders.pt/concurso

Concurso House Traders

A House Traders quer dar  

dimensão à sua ideia.

3 Dimensões!

Numa parceria inédita com a 

reconhecida empresa LT-Studios 

oferecemos-lhe a possibilidade 

de ver o seu projecto de  

arquitectura em 3D.

Os trabalhos remetidos a  

concurso serão avaliados por um 

júri conceituado.

O vencedor receberá quatro 

imagens 3D do projecto (duas 

do exterior e duas do interior) e 

poderá vê-lo publicado na edição 

Fevereiro/Março de 2008 da  

House Traders.

Inscrições e consulta do  

regulamento em:

 www.housetraders.pt/concurso
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Uma conjugação inusitada de estrutura 
arquitectónica barroca com elementos de design 
e com materiais como o plástico fazem da Igreja 
de São Bartolomeu, em Chodovice, na República 
Checa, um espaço de culto distinto do habitual.
O estúdio Qubus e os seus designers Jakub 
Berdych e Maxim Velcovsky, através de um 
conjunto de invulgares combinações, deram uma 
nova dimensão ao conceito de Barroco – a nave 
central foi desprovida das diversas camadas de 
pintura que foram adornando a igreja ao longo 
dos séculos, deixando expostas as marcas das 
antigas restaurações, como lembrança da história 
do local. A substituir os antigos bancos, onde os 
fiéis se entregavam às suas orações, as lendárias 
cadeiras de Verner Panton, com uma cruz 
recortada nas costas, dominam  
o despojado espaço.
Candelabros com pingentes em cristal não 
lapidado iluminam o templo, tornado mais 
aconchegado por múltiplos tapetes persas, 
típicos das mesquitas muçulmanas. «Lugar 
de diálogo cultural» nas palavras dos seus 
«redesigners», a Igreja de São Bartolomeu na vila 
checa de Chodovice é uma mescla de diversas 
cronologias e estilos, mas onde a atmosfera de 
devoção permanece bem veemente.

An unusual combination of baroque architecture 

structure with design elements and materials such 

as plastic make the Church of Saint Bartholomew, in 

Chodovice, Czech Republic, a very distinctive place of 

worship.

Qubus design studio and its designers Jakub Berdych 

and Maxim Velcovsky, through a succession of 

uncommon combinations, have given a new dimension 

to the Baroque concept – a central nave was deprived 

of several layers of paint decorating the church for 

centuries, leaving exposed the marks of ancient 

restoration work, as a recollection of the history of the 

place. Substituting the old pews, where the faithful 

would pray, legendary Verner Panton chairs now stand, 

customised with a punched crucifix in their backs, 

dominating the Spartan setting.

Chandeliers with rough-cut crystal drops illuminate the 

church, made all the cosier by a multitude of Persian 

rugs, typical of Muslim mosques. «A place of cultural 

dialogue», in the words of its re-designers, the Church 

of Saint Bartholomew in the Czech town of Chodovice 

is a blend of various chronologies and styles, where the 

atmosphere of devotion is as vehement as ever.  

Igreja de São Bartolomeu 
«Lugar de Diálogo Cultural»
«A Place of Cultural Dialogue»
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Qubus Studio

<Espaço Público> Public Space

www.qubus.cz
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Grande Real Villa Itália Hotel & Spa
Refúgio Real
Royal Retreat
Texto de Text by Paula Monteiro

Idilicamente situado sobre o mar, perto da Boca 
do Inferno, na baía de Cascais, o Grande Real 
Villa Itália Hotel & Spa integra a casa da família 
Pinto Bastos e a residência do último rei do país 
transalpino, Humberto II, que aqui procurou refúgio 
depois de ser expulso do seu país em meados da 
década de 40 do século passado.
Com 124 quartos, todos com vistas sobre o oceano 
ou sobre superfícies verdes, a nova unidade 
hoteleira de cinco estrelas inaugurada em Março é 
propriedade do grupo Hotéis Real. 
Seguindo o traço arquitectónico de Raul Vieira e 
as linhas decorativas de Graça Viterbo, o Hotel 
oferece aos visitantes um espaço cosmopolita, 
sofisticado, actual e, simultaneamente, um reflexo 
desses dourados tempos de glamour dos anos 40.
No restaurante Belvedere, o Chefe Paulo Pinto 
esmera-se com a sua cozinha contemporânea, de 
influência portuguesa e mediterrânica, com algum 
sotaque italiano, e cria um espaço gourmet onde 
texturas, cores e paladares se mesclam de forma 
original.

Idyllically located over the sea, close to Boca do Inferno, in 

the Bay of Cascais, the Grande Real Villa Itália Hotel & Spa 

is developed around the home of the Pinto Bastos family 

and the residence of last king of Italy, Humberto II who 

sought refuge here after being exiled from his country in 

the mid 1940s.

With 124 bedrooms, each with views to the ocean or 

green gardens, the new five-star hotel opened in March is 

part of the Hotéis Real group.

Following architectural designs from Raul Vieira, and 

the decorative lines of Graça Viterbo, the hotel offers 

guests a cosmopolitan, sophisticated and up-to-date 

environment, and at the same time, a reflection of these 

times of glamour of the 1940s.

In the Belvedere restaurant, Chef Paulo Pinto excels 

in his contemporary cooking, with Portuguese and 

Mediterranean influences, and a touch of Italy, and 

creates a gourmet venue where textures, colours and 

flavours make an original blend.

<Refúgio> Haven
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 1
04



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

06

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

07

<Hotel Decor> Hotel Décor<Refúgio> Haven

Já no Real Spa Marine, espaço 
de 1.000 m2, um conjunto de 
tratamentos faz as delícias de 
corpo e espírito. Concebido para 
trazer à memória os tempos e 
templos romanos, o Spa oferece 
um ambiente íntimo e sensual.
Nobre e luxuoso, o Grande Real 
Villas Itália Hotel & Spa é um 
espaço digno de aristocratas e 
de reis.

In the Real Spa Marine, a 1000 square 

metre facility, a line-up of treatments 

await to delight body and mind. 

Designed to remind us of roman 

times and temples, the spa offers an 

intimate and sensual setting.

Nobel and luxurious, the Grande Real 

Villa Hotel & Spa is a refuge worthy 

of aristocrats and kings. 

www.granderealvillaitaliahotel.com
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Buenos Aires
No Reino da Prata   
In the Kingdom of Silver
Texto de Text by Paula Monteiro 

Fotografias de Photographs by «Subsecretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires»

«A meu ver foi assim que nasceu Buenos Aires:
Suponho-a tão eterna como a água e o ar».
[Jorge Luis Borges, «Fundación Mítica de Buenos Aires»]

«This is how I believe Buenos Aires came about:
For me it is as eternal as water and air».
[Jorge Luis Borges, «Fundación Mítica de Buenos Aires»]

<Viagem> Travel

Considered the most European 

of Latin American cities for its 

architecture and the lifestyle of its 

inhabitants, Buenos Aires develops 

along the banks of the Rio de la 

Plata, in a mottled and contrasting 

mosaic – skyscrapers dressed 

in glass casting their slender 

shadows over 19th-century Victorian 

mansions; tango bars filled with 

the spicy aroma of cigars watching 

over antique shops stuffed with 

treasures. 

Considerada como a mais 
europeia das cidades latino- 
-americanas pelas suas 
características arquitectónicas 
e pelo estilo de vida dos seus 
habitantes, Buenos Aires 
desenvolve-se ao longo do Rio 
de la Plata num mosaico variado 
e contrastante – arranha-céus 
revestidos a vidro lançam as 
suas sombras esguias sobre 
mansões vitorianas do século 
XIX; bares de tango envoltos 
pelo picante aroma dos cigarros 
observam lojas de antiguidades 
repletas de tesouros.
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A metropolis with its own personality, open to 

architecture, culture and art from around the globe, 

cosmopolitan and contradictory, dynamic and 

traditional, historical and cutting edge, Buenos Aires 

boasts a diverse collection of scenarios: from La 

Recoleta – a district known for its elegance, for its 

cultural centre, for its many design shops and, above 

all, for the city’s loveliest garden – to San Telmo, one 

of the oldest quarters of the capital, dotted with lively 

tanguerías.

And it is in tango that the spirit of the city’s inhabitants 

is best expressed – in this dance, a blend of elegant 

diffidence and exuberant passion.

Como ir:
Voo TAP a partir do Porto e Lisboa desde € 869 + Taxas (ida e volta)

O que visitar:
O elegante bairro de La Recoleta, com os seus cafés, restaurantes, 
antiquários e o seu Cemitério. A Basílica Nuestra Señora del Pilar, 
uma das igrejas mais singelas da capital, com linhas barrocas 
e fachada pintada de branco. O Teatro Colón, um dos melhores 
teatros líricos do mundo. Algumas das múltiplas «tanguerías» da 
cidade, onde se pode assistir a espectáculos de tango.

How to get there:

TAP flight from Oporto and Lisbon from €869 return + taxes  

What to visit:

The elegant district of La Recoleta, with its cafes, restaurants, antique 

dealers and cemetery. The Nuestra Señora del Pilar Basilica, one of the 

capital’s most unpretentious churches, with its baroque lines and façade 

painted white. The Colón Theatre, one of the greatest opera houses in the 

world. Some of the city’s many tanguerías, where you can catch  

a good tango show.

 

Metrópole com personalidade própria, aberta 
à arquitectura, à cultura e à arte de todo o 
mundo, cosmopolita e contraditória, dinâmica 
e tradicional, histórica e vanguardista, Buenos 
Aires propõe um conjunto de cenários diversos: 
desde La Recoleta – bairro conhecido pela sua 
elegância, pelo centro cultural, pelas múltiplas 
lojas de design e, sobretudo, pelo mais agradável 
jardim da cidade – até San Telmo – um dos bairros 
mais antigos da urbe, povoado de animadas 
«tanguerías».
E é no tango que o espírito portenho melhor se 
exprime – nesta dança, amálgama de elegante 
reserva e exuberante paixão.

<Viagem> Travel

www.buenosaires.gov.ar
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Situado na marginal da Régua, o Restaurante Douro In lança as 
vistas sobre o rio que lhe deu o nome e no qual se espelha. No 
interior de um antigo edifício, agora restaurado, o ambiente é de 
elegância, com traços de cosmopolitismo e contemporaneidade. 
Os contornos minimalistas, animados com peças decorativas de 
Philippe Starck, tornam a atmosfera simultaneamente acolhedora 
e depurada.
Fusão de sabores tradicionais com outros mais actuais, a culinária 
do Douro In enquadra os produtos originários da região, muito 
deles caídos em desuso, tratando-os de forma original. Míscaros 
do Monte Salteados, Bacalhau com Broa e Batata a Murro, Joelho 
de Porco Assado, Peito de Pato com Nozes, Mel e Alecrim, são 
alguns dos exemplos das apetitosas propostas gastronómicas do 
Restaurante, adoçadas por sobremesas como o Bolo de Chocolate 
ou o Queque de Chocolate com Sorvete. E porque estamos no 
Douro, as sugestões vínicas são múltiplas e de excelente qualidade.
Com este recente espaço de restauração abeirado do rio, onde 
os socalcos lançam os seus reflexos, a região do Douro está 
inegavelmente «in».

Located on the riverfront in Peso da Régua, the Douro In Restaurant looks 

down on the river that gives it its name and in which it sees its reflection. 

Within this renovated building, the atmosphere is one of elegance, with 

hints of cosmopolitanism and contemporariness. The minimalist lines, 

brought to life with decorative pieces by Philippe Starck, make the setting 

both clean and cosy.

A fusion of traditional and more up-to-date flavours, the Douro In menu 

features regional produce, much of which is no longer in use, using them 

in a new and original fashion. Sautéed Milk Cap Mushrooms, Salted Codfish 

with Cornbread and Jacket Potato, Roast Knee of Pork, Duck’s Breast with 

Walnuts, Honey and Rosemary, are just some examples of the tempting 

gastronomic suggestions offered by the restaurant. Sweet delights include, 

Chocolate Cake or Chocolate Sponge Cake with Sorbet. And because we are 

in the Douro, the choice of wine is both plentiful and excellent. 

With this recent eatery, clinging to the river, with its reflections of hillside 

terraces, the Douro region is undeniably «in».

Douro In 
No Espelho do Rio
Reflected in the River
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa

<Sabores> Flavours

Douro In
Avenida João Franco
5050 – 264 Peso da Régua
Tel.: Phone: +351 254 323 951
www.douroin.com



Para si
For you

<Sugestões> Suggestions

Cinto Gant, Colecção Homem 
Outono/Inverno 07/08 
Gant Belt, Men’s Collection Autumn/

Winter 07/08

www.gant.com 

Relógio Alessi, design Stefano Pirovano 
Alessi Watch, designed by Stefano Pirovano  

www.alessi.com

Óculos Camel Active, Colecção 
Primavera/Verão 2007 
Camel Active Sunglasses, Spring/

Summer Collection 2007 

www.camelactive.de
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Para a casa
For the home

Mini Pochette Louis Vuitton, Colecção 2007
Mini Pochette Louis Vuitton, 2007 Collection

www.louisvuitton.com

Cama Animi Causa. Estes 
e outros produtos em 
Animi Causa Bed. This and 

other products at 

www.animicausa.com

Mala de viagem Gant, 
Colecção Homem Outono/
Inverno 07/08 
Gant Travel Bag, Collection 

Autumn/Winter 07/08  

www.gant.com

Candeeiro Aqua Creations apresentado na 
Euroluce , Milão 2007 
Aqua Creations lamp presented at Euroluce , 

Milan 2007

www.aquagallery.com
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Mola Coração Agatha Ruiz de la Prada 
para parques infantis
«Heart Peg» swing by Agatha Ruiz de la 

Prada for playgrounds  

www.agatharuizdelaprada.com

Suporte de Jornal da marca 
portuguesa Simple Forms Design
Newspaper rack from Portuguese brand 

Simple Forms Design,

www.simpleformsdesign.com

Cadeira Bless You de Louise Campbell, 
Fotografia de Brahl Fotografi 
Bless You chair from Louise Campbell, Image 

from Brahl Fotografi

www.louisecampbell.com
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DaCosta
Pedra, Madeira e Tela
Stone, Wood and Canvas
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de  Photographs by Miguel Silva

world bares no importance. It doesn’t matter if it’s stone, 

no matter if it’s wood, or simply a canvas. What does 

matter is to speak the colours as they are, the textures 

and many other things that are not spoken, but only felt.

He holds the city of Oporto in a special place, and 

whenever he can he paints it, with is eyes almost closed. 

Painter of souls, painter of places, «poet of colour». 

não importa se é madeira ou simplesmente uma 
tela. O que importa mesmo é dizer as cores como 
elas são, as texturas e muitas outras coisas que 
não se dizem, apenas se sentem.
A cidade do Porto guarda-a num lugar especial, e, 
sempre que pode, pinta-a quase de olhos fechados. 
Pintor de almas, pintor de lugares, «poeta da cor».

<Arte> Art

Numa viagem sem fim, numa mistura de vontades 
e sensações, o pintor DaCosta lança na matéria 
colorações simples e despretensiosas, tal como ele 
próprio é conhecido no meio artístico. Como uma 
viagem pela natureza diarística, DaCosta retrata os 
elementos que o rodeiam, tudo o que os seus olhos 
vêem e como contemplam. Assim se faz a obra do 
pintor que tem algumas das suas obras expostas 
em vários pontos do mundo. A forma de comunicar 
o seu mundo não importa. Não importa se é pedra, 

On an endless journey, in a blend of wishes and 

sensations, painter DaCosta instils simple and 

unpretentious colorations onto material, reflecting 

his own character within the art scene. As if a journey 

through a confessional vision of nature, DaCosta portrays 

the elements surrounding him, everything his eyes see 

and how they are contemplated. And so the painter’s 

works develop, with many of these exhibited in several 

parts of the world. The way in which he communicates his 
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Num ambiente de requinte e sedução, o Palacete 
Conceição e Silva acolheu a edição de 2007 da Casa 
Lisboa. Classificado como um Imóvel de Interesse 
Público, o edifício vestiu-se de gala, desde o dia  
16 de Junho até ao primeiro dia de Julho, para 
receber decoradores e arquitectos de interiores 
que se juntaram para reinventar os diferentes 
recantos.

In an atmosphere of sophistication and seduction, the 

Palacete Conceição e Silva welcomed the 2007 edition of 

Casa Lisboa. A listed building, the venue was dressed to 

the nines from June 16 to July 01, welcoming decorators 

and interior designers to reinvent its different spaces.

Casa Lisboa
Viver os Espaços
Living Spaces
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa

1 2

3 4

<Casa Lisboa> 



<Casa Lisboa> Casa Lisboa <Casa Lisboa> Casa Lisboa
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Este ano a exposição desenvolveu-se em três pisos. 
Os visitantes puderam apreciar as atmosferas 
construídas de um bar e um restaurante (em 
funcionamento), uma biblioteca, salões e sala de 
jantar, suítes, etc.
Uma experiência total de estilo e 
contemporaneidade num edifício cuja arquitectura 
neoárabe foi capaz de transportar o público para 
cenários inesquecíveis.

This year the exhibition spread over three floors. Visitors 

could enjoy environments such as working bar and 

restaurant, a library, lounges and dining rooms, bedroom 

suites, etc.

An experience packed with style and contemporariness 

in a building whose neoarabic architecture whisked the 

public off to unforgettable destinations.

1. Pedra Silva | 2. Maria Fernandes | 3. Olga Freitas
4. Isabel Conrado | 5. Maria Pires da Silva | 6. Vanessa do Amaral
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