






<Editorial>

Depois de procurar um espaço de trabalho 
ou a casa ideal, dotá-los de conforto é muitas 
vezes uma tarefa árdua. Recorrendo à ajuda de 
profissionais ou mesmo à habitual auto produção 
torna-se fundamental escolher o papel de 
parede perfeito, o mobiliário de sonho ou outros 
elementos mais desejados.
A edição de Outubro/Novembro da House Traders 
quer ajudá-lo nesta missão essencial da sua 
vida. Aqui encontrará o trabalho de alguns dos 
melhores decoradores e designers de interiores 
nacionais e internacionais. Marcas que lhe dão 
a certeza de um projecto de qualidade, desde a 
lareira ao tapete, passando pelos revestimentos e 
terminando nos colchões.
Confortado nas nossas propostas lance-se agora 
à descoberta. 
 

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 7

Descobrir o Conforto
Discovering Comfort

Propriedade/Editora: PM Media – Comunicação, S.A. | Sede: Centro Empresarial Lionesa, Rua da Lionesa, 446 – Fracção G19 4465-671 Leça do Balio | Telf: 

+351229069530 – Fax: +351229069539 | Site: www.housetraders.pt | E-Mail: housetraders@housetraders.pt | Administração: Paulo Martins | Assessora 

ADM: Marta Carmona | Director: Paulo Lopes | Coordenação Editorial: Cátia Fernandes, catiafernandes@housetraders.pt | Redacção: Cátia Fernandes, Paula 

Monteiro | Fotografia: Miguel Costa, Orlando Fonseca | Chefe de Produção: Sérgio Martins | Assistente de Produção: Carla Vinha | Paginação: Sérgio Martins, 

Paula Craft | Tratamento de imagem: PM Media S.A.; Victor Ribeiro | Coordenação Comercial: Marta Carmona, martacarmona@housetraders.pt | Advertising 

Sales Executive: Patrícia Vieites | Tradução: Word4Word | Periodicidade: Bimestral | Impressão: Norprint, Lda. | Preço de capa: €3,50 | ISSN: (International 

Standard Serial Number): 1645-877X | Publicação registada no Instituto da Comunicação Social sob o nº 124365 | Assinatura (6 números), Continente/Ilhas 

– €18; Europa e Resto do Mundo, sob consulta.

Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais. 

HouseTraders® marca registada.

Cátia Fernandes, Editora Editor

 36. Casa Decor Porto
 44. Casa Decor Lisboa
 70. OAT Marca Certificada Certified Brand

 76. Ambinigma Construir o Design Constructing Design

 88. Aleluia Cerâmicas O Limite é a sua Imaginação
          The Limit is Your Imagination

122. Yi-Spa Studio Colorações Terapêuticas
          Therapeutic Colours

After looking for a working space or the ideal home, 

endowing them with comfort is often a strenuous task. 

Resorting to help from professionals or even to the more 

common do-it-yourself method, it becomes fundamental to 

choose the perfect wallpaper, the dream furniture or other 

objects you desire. 

The October / November issue of House Traders would 

like to offer you help in this essential mission of your life. 

Here you will find the work of some of the best national 

and international decorators and interior designers. 

Brands that give you the certainty of a quality project 

from fireplace to rugs or from wall and floor coverings to 

mattresses.

Comforted by our suggestions you can now embark on 

your journey of discovery.
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Single Hauz
Em Demanda do Lugar Perdido
Room for One 

O projecto Single Hauz, do gabinete de 
arquitectura polaco Front Architects, foi concebido 
como um objecto destinado a qualquer espaço do 
globo. Como uma estaca que se crava no solo, em 
terra firme ou na água, a casa está pensada para 
uma pessoa, preenchendo a lacuna que se sente ao 
nível da oferta de habitações para solteiros – grupo 
social em crescimento nas sociedades ocidentais.

Ncoisas
Multiple Choice

Centro de Saúde 
de Loures
Pela Arquiprojecta
by Arquiprojecta

Projecto do atelier Arquiprojecta, o Centro 
de Saúde de Loures, Extensão Santo António 
de Cavaleiros, é um edifício que, pelas suas 
características arquitectónicas, propaga 
segurança, conforto e amparo, imprescindíveis 
num espaço consagrado à saúde. 
Moldando-se ao contexto paisagístico envolvente, 
a construção é simultaneamente funcional e 
acolhedora, criando uma propícia atmosfera para a 
rápida recuperação dos seus pacientes.

A project from the Arquiprojecta design studio, Loures 

Health Centre, Extension Santo António de Cavaleiros, is 

a building that through architecture creates a feeling of 

safety, comfort and shelter, vital in a space dedicated to 

health. 

Moulding itself to the surrounding landscape, the 

construction is both functional and welcoming, creating 

an ideal atmosphere for the speedy recovery of its 

patients.

www.i-mad.com

The Single Hauz project, by Polish architectural practice 

Front Architects, was designed as an object destined 

with any space of the planet. Like a stake in the soil, on 

terra firma or in water, the house is designed for one 

person, filling a gap felt in terms of the choice of housing 

for singles – a social group that is on the rise in western 

societies.

Pinhal de Alcácer
Na Lezíria do Sado
In the Sado’s Marshlands

Numa das mais belas e típicas vilas do Alentejo, 
em plena lezíria do Sado, está a ser construído o 
empreendimento «Pinhal de Alcácer», promovido 
pela Almeida & Gil – Promoção Imobiliária, Lda.
Integrado na antiga Quinta do Pinhal, o projecto é 
composto por 130 moradias concebidas pelo atelier 
Promontório Arquitectura. O empreendimento 
destaca-se pelo seu novo conceito de habitação de 
férias numa região com características históricas, 
geográficas e culturais de excepção.

In one of the most beautiful and typical towns of the 

Alentejo, in the heart of the Sado’s marshlands, the «Pinhal 

de Alcácer» is under construction, developed by Almeida & 

Gil – Promoção Imobiliária, Lda. 

Integrated into the old Quinta do Pinhal estate, the 

project is made up of 130 houses designed by architects 

Promontório Arquitectura. The development stands out for 

its new holiday home concept in a region with exceptional 

historical, geographical, cultural characteristics. 

Ncoisas
Multiple Choice

www.rar.pt

Localizado em Matosinhos, com uma área de 
construção com cerca de 30.000 m2, o Edifício do 
Parque, da RAR Imobiliária e da autoria do arquitecto 
Rogério Cavaco, deixa a natureza penetrar nas suas 
117 fracções.
Primeiro empreendimento em território nacional 
a ser objecto de certificação em termos de 
sustentabilidade, o Edifício do Parque, com a sua 
forma em «U», abre-se para o exterior, abraçando o 
verde do Parque da Cidade e o azul do mar.
Os moradores do complexo habitacional poderão 
usufruir do Health Club do Terraço, parte integrante 
do Edifício.

www.frontarchitects.pt

Fotografia de Photograph by: Fernando Guerra + Sérgio Guerra
www.arquiprojecta.com

Edifíco Parque
Um Abraço à Natureza
Embracing Nature

Located in Matosinhos, with a construction area of 

around 30.000 m2, the Edifício do Parque, by RAR 

Imobiliária and designed by architect Rogério Cavaco, lets 

nature flow into its 117 apartments.

The first national development to receive sustainability 

certification, Edifício do Parque, with its u-shape design, 

opens up to the outside world, embracing the green of 

the Parque da Cidade and the blue of the sea.

Residents of the complex will be able to enjoy the Health 

Club do Terraço, an integral part of the building.
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Ncoisas
Multiple Choice

ATHOM
Mesas com Estilo
Stylish Tables

Each moulded to personal taste, ATHOM tables reproduce 

nature itself. Handmade, of solid wood of the highest 

quality, the tables feature an original design creating a 

unique piece of furniture that adapts to the lifestyle of 

whoever likes them.

Moldadas ao gosto pessoal de cada um, as 
mesas ATHOM reproduzem a própria natureza. 
Trabalhadas à mão, em sólida madeira maciça 
da melhor qualidade, as mesas são concebidas 
seguindo um design original, constituindo uma 
peça de mobiliário única que se adapta ao estilo de 
vida de todos aqueles que as preferem.

www.athom.com.pt

Ramos Pinto
Collection 2005
Biofuel Fireplaces

The Collection
By Casa Alvarinho
Excellence in Furniture

Um vinho de intensa cor grená, um elixir 
de aroma complexo e elegante composto 
por frutos vermelhos e por exóticas 
especiarias, um líquido que se arredonda 
na boca, com o seu toque suave e 
expressivo, é o que a 
Ramos Pinto sugere 
com a Collection 2005, 
um vinho envolto numa 
garrafa com desenhos 
da Belle Époque.

A wine of intense 

grenadine red, a complex 

and elegant aromatic elixir 

composed of red berries 

and exotic spices, a liquid 

that fills the palate with 

its gentle and expressive 

touch – this is what 

Ramos Pinto offers with 

its Collection 2005, a wine 

encased in a bottle with 

Belle Époque designs.

Numa dualidade entre o clássico e o casual, o conservador e o 
divertido, os tons neutros ou mais garridos, a Casa Alvarinho 
propõe com The Collection um conjunto de tecidos que se 
adaptam aos múltiplos espaços da casa, animando-os com os 
seus múltiplos padrões.

Blending classic with casual, conservative with extravagant, in neutral 

or more garish tones, Casa Alvarinho presents The Collection, a series of 

fabrics that can be adapted to many parts of the house, livening them up 

with their many patterns. 

www.ramospinto.pt

www.casaalvarinho.com
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MiniGarden
Jardins Verticais
Vertical Gardens
Criação da empresa portuguesa do sector agro-
alimentar QuizCamp, o MiniGarden é um sistema 
que permite o cultivo de plantas decorativas, 
vegetais e condimentos de pequena dimensão 
numa estrutura vertical. Um colorido jardim 
ou uma apetitosa horta tornam-se acessíveis a 
qualquer tipo de habitação.

A creation of Portuguese agricultural concern QuizCamp, 

the MiniGarden system allows growing small decorative 

plants, vegetables 

and herbs & spices in 

a vertical structure. A 

colourful garden or an 

appetizing vegetable 

garden are now within 

reach for every type of 

home.

MÉTRICA CAMPO
Modelos Intemporais
Timeless Models

Vicaima
Portas Ecológicas FSC
Ecological FSC Doors
As portas ecológicas e sofisticadas 
FSC da Vicaima, graças ao seu 
design arrojado e aos materiais 
utilizados – provenientes de 
florestas geridas de forma 
sustentável – têm tido um 
significativo sucesso no mercado 
nacional e estrangeiro. Funcionais 
e de alta qualidade, as portas 
caracterizam-se também pela sua 
sofisticação.

Thanks to their daring design and 

materials used Vicaima’s ecological 

and sophisticated FSC doors – with 

materials from sustainably managed 

forests – have had a significant success 

on the national and international 

market. Functional and of high quality, 

the doors also stand out for their 

sophistication.

Ncoisas
Multiple Choice

Habituada à concepção de modelos de elevada qualidade e 
singularidade a MÉTRICA cozinhas lança a MÉTRICA CAMPO. 
A consciência para a personalização dos espaços leva ao 
desenvolvimento de projectos plenos de carácter. Os modelos 
da MÉTRICA CAMPO respeitam acima de tudo uma imagem 
intemporal de características únicas, valorizam a nobreza 
dos materiais e o trabalho de marcenaria. São projectos de 
inspiração romântica que se adaptam a muitos ambientes, 
sejam eles cidade ou campo.

Used to the design of unique fine quality models, MÉTRICA kitchens 

has developed MÉTRICA CAMPO. A sense for the personalisation of 

spaces leads to the realisation of projects packed with character. 

Above all MÉTRICA CAMPO models respect a timeless image of 

unique features, valuing the quality of material and craftsmanship. 

They are romantically inspired projects that can be adapted to many 

environments, in the city or country.

www.metricacozinhas.com

O candeeiro de tecto Big da Vibia, desenhado pelo 
atelier «Lievore, Altherr & Molina», é merecedor da 
sua denominação – grande em dimensão, com os 
seus 120cm de diâmetro, Big constitui igualmente 
um grande passo para a revolução do conceito de 
candeeiro de tecto.

With a diameter of 120cm the Big ceiling lamp by Vibia, 

designed by the «Lievore, Altherr & Molina» studio, rightly 

deserves its name and equally constitutes a big step in the 

revolution of the concept of ceiling lamps.

Abacate
Soap Store em Braga
Soap Store in Braga

Smeg
Fornos Compactos
Compact Ovens

Candeeiro Big
Luz em Grande
Light to the Max

Ncoisas
Multiple Choice

Sabonetes, velas e ambientadores num conceito único 
e artesanal. Os produtos da Abacate são feitos a partir 
de óleos essenciais vegetais de extrema pureza. 
A loja comercializa também as melhores marcas 
nacionais como a Claus, Ach. Brito e Confiança. A 
Abacate, em Braga, junto ao Hotel de Lamaçães, 
dispõe de vários presentes, já a pensar no Natal.

Soaps, candles and air fresheners in a unique home crafted 

concept. Abacate products are made from essential 

vegetable oils of extreme purity.

The shop also stocks the best Portuguese brands such as 

Claus, Ach. Brito and Confiança. Abacate, in Braga, next to 

the Hotel de Lamaçães, also has a good range of gifts, ideal 

for Christmas presents.

A SMEG propõe uma nova gama de fornos 
compactos destinados a nichos de 60cm de largura 
e 30cm de altura: forno multifunções pirolítico, 
forno multifunções combinado com micro-ondas e 
forno multifunções combinado com vaporeira. Cada 
aparelho é independente, podendo ser instalado por 
cima do forno principal ou de um forno compacto 
complementar

SMEG presents a new range of compact ovens designed 

for spaces 60cm wide and 30cm high: multifunctional 

pyrolytic oven, multifunctional oven combined with micro-

wave and multifunctional oven combined with steam oven. 

Each appliance is independent and can be installed on top 

of the main oven or a complementary compact oven.

abacate.soap@sapo.pt.pt www.smeg.pt

www.vibialight.com

A colecção Element da Roca propõe um conjunto 
de peças para casa de banho de clara inspiração 
geométrica. Desenhados por David Chipperfield, os 
artefactos têm como elemento gerador o prisma 
e impõem-se pelo seu estilo radical e pelos seus 
contornos simples e «clean».

Roca’s Element collection offers a range of bathroom pieces 

clearly inspired by geometry. Designed by David Chipperfield, 

the artefacts feature the prism as their basic element and 

impress with their extreme style and their simple and clean 

contours.

Roca
Element - Peças Radicais
Element - Extreme Pieces

www.roca-sa.com

www.quizcamp.com www.vicaima.co.uk
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O sucesso do primeiro concurso de Design 
Nespresso impulsionou a empresa a apresentar 
um outro desafio aos jovens designers. O novo 
Concurso Internacional de Design, a decorrer entre 
2007 e 2008, propõe a reinvenção do conceito 
Coffee Luxury, que explora o luxo enquanto atitude 
e modo de vida.

The success of the first Nespresso design competition 

caused the company to present another challenge 

for young designers. The new International Design 

Competition, taking place between 2007 and 2008, 

addresses the reinvention of the Luxury Coffee concept, 

which explores luxury as an attitude and way of life.

Entre os dias 17 de Novembro e 8 de Dezembro 
estará patente na Galeria Artes Solar Santo 
António, no Porto, a exposição de pintura de João 
Figueiredo intitulada «Generalities & D-Tales». 
Tendo como ponto fulcral a interpretação da Arte, 
a mostra divide-se em duas partes: «Generalities» 
é o título das intervenções sobre obras clássicas de 
pintura; já em «D-Tales» a fotografia serve de meio 
para o autor se reinterpretar.

Arquiprojecta
25 Anos a Intervir nos lugares
25 Creative Years

Com o lançamento do livro Arquiprojecta, do 
gabinete seu homónimo, os seus arquitectos 
fundadores, Conceição Macedo e Dante de Macedo, 
pretenderam comemorar um percurso de 25 anos 
dedicados à criação de projectos e de intervenções 
nos lugares. Sintetizando a vasta obra realizada e 
projectada, a compilação da Arquiprojecta pode ser 
encontrada em diversas livrarias da especialidade.

With the launch of the book Arquiprojecta, from the 

practice of the same name, its founding architects, 

Conceição Macedo and Dante de Macedo intended to 

commemorate a 

course of 25 years 

dedicated to the 

creation of projects 

and redesigning 

locations. 

Summarizing its 

vast portfolio of 

completed and 

designed works, 

the Arquiprojecta 

compilation can be 

found in various 

specialized book 

shops.

«Generalities & D -Tales»
Interpretações de Arte
Interpretations of Art

Ncoisas
Multiple Choice

Novo Concurso de Design
Da nespresso
New Nespresso Design Competition

www.nespresso.com

Between November the 17th and December the 8th 

Oporto’s art gallery Galeria Artes Solar Santo António 

will hold an exhibition by painter João Figueiredo, entitled 

«Generalities & D-Tales». With interpretation of art 

as its focal point, the show is divided into two parts: 

«Generalities» is the title of interventions concerning 

classical paintings, while in «D-Tales», photography 

serves as the means for the author to reinterpret himself.

www.arquiprojecta.com
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A comunidade de Palo Alto, cujo nome provém de 
uma árvore de grande porte sua homónima que 
se fixa nas margens do riacho San Francisquito, 
possui um conjunto de casas coloniais datadas dos 
finais do século XIX e de inícios do século XX. A este 
agrupado de habitações foi acrescentada, em 2006, 
pelo traço de Steven Ehrlich, uma residência de 
contornos modernistas, inspirada na urbanidade 
da colectividade de Palo Alto e na sofisticação dos 
seus proprietários, que pretendiam um edifício 
adequado à exposição da sua colecção de arte 
contemporânea.

The community of Palo Alto, whose name comes from 

of a tall tree of the same name stood on the banks of 

the San Francisquito stream, contains a succession of 

colonial houses dating from the end of the 19th century 

and beginning of the 20th century. In 2006 this cluster 

of residences was joined by a property of modern lines 

designed by Steven Ehrlich, inspired in the urbanity  

of the Palo Alto neighbourhood and in the sophistication 

of its owners, who wanted a building suitable for 

exhibiting their collection of contemporary art.

É na ensolarada e sumarenta Califórnia, neste 
«Estado Dourado» dos EUA, onde a paisagem é 
uma mescla de montanhas, desertos austeros, 
praias tropicais que se banham no Oceano Pacífico 
e de vales férteis repletos de pomares carregados 
de maçãs, peras, nectarinas, laranjas e uvas, na 
pequena cidade de Palo Alto, perto do mosaico 
humano da urbe de São Francisco, que se localiza a 
«Waldfogel Residence».

In flourishing, sunny California, in America’s Golden State, 

where the landscape is a blend of mountains, unyielding 

deserts, tropical beaches that bathe in the Pacific Ocean 

and fertile valleys filled with orchards heavy with apples, 

pears, nectarines, orange and grapes, in the small village 

of Palo Alto, close to the human mosaic of the city of San 

Francisco, we find «Waldfogel Residence». 

<Casa Cidade> City Home

«Waldfogel Residence»
Arquitectura na Paisagem
Architecture within the Landscape
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Sharon Risedorph
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Enraizados num terreno plano, a apenas uma 
milha da Universidade de Stanford, os 720 m2 da 
«Waldfogel Residence» abrem-se para o exterior 
graças a uma planta arquitectónica que forma 
quatro pátios distintos. Dois volumes de andares 
duplos estão ligados por tensos planos horizontais, 
revestidos em «Rheinzinc» (zinco de titânio) 
cinzento, prolongando-se para lá do invólucro do 
edifício.
A entrada possui uma parede axial que se 
estende para o interior da casa, funcionando 
como a espinha dorsal da circulação norte-sul 
do edifício, e onde, em recantos entalhados, são 
exibidas as peças cerâmicas do casal proprietário 
da «Waldfogel Residence». O pátio de entrada 
desdobra-se num terraço que alberga a sala de 
jantar, apainelada em mogno. 
O primeiro andar, que contém, na parte norte, 
a sala de estar e o escritório do marido, abre-se 
para o jardim. A zona sul do primeiro nível, espaço 
dedicado à cozinha e ao quarto da família, tem 

Stood on a flat plot, just a mile from Stanford University, 

the 720 square metres of the «Waldfogel Residence» 

opens itself on all sides through a pinwheel plan that 

forms four distinct courtyards. Two two-storey volumes 

are connected by taut horizontal planes that extend 

beyond the building envelope and are clad in grey 

Rhinezinc. 

The entrance is flanked by an axial wall, becoming the 

north-south circulation spine of the house; carved alcoves 

along its length house the owners’ ceramics collection. 

The entrance court doubles as a terrace for the  

double-height dining room panelled in mahogany.

The first floor, containing in its northern half the living 

room and the husband’s study, opens up to the garden. 

The southern section of the first level, dedicated to the 

kitchen and family room, is connected to another garden, 

<Casa Cidade> City Home
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ligação para um outro jardim, refrescado por uma 
piscina. No andar superior, a suíte principal e o 
escritório do elemento feminino do casal estão 
ligados aos quartos da criança e dos hóspedes por 
uma ponte em vidro, adjacente a uma janela de 
ampla dimensão que ilumina a cave da moradia.
Com as suas formas inusuais e modernistas, a 
«Waldfogel Residence» abre-se para a paisagem, 
importante componente da habitação.

refreshed by a pool. At the upper level, the master suite 

and wife’s study are linked across a glass bridge to the 

child and guest bedrooms, with adjacent floor-to-ceiling 

windows bringing light into the basement. 

With its unusual and modernist shapes, the «Waldfogel 

Residence» opens up to the landscape, an important 

component of this home. 

<Casa Cidade> City Home

www.s-ehrlich.com
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<Casa de Férias> Holiday Home

The invitation to enter smells of the sea. The sun is a warm and comforting companion 
and the undulating breeze sway your body’s movements. What you are going to see is 
a home made retreat or a retreat made home. A second home that becomes your first 
given the calm it provides.

Casa na Agudela
Espaço Sereno
Serene Space
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

Foi como um amor ao primeiro 
olhar. João Madureira, antiquário 
e decorador, proprietário da loja 
Vinhático no Porto, procurava 
uma casa de praia na zona da 
Agudela, Matosinhos. Encontrou 
uma moradia de arquitecto 
dos anos 70 e viu nela diversas 
potencialidades, a começar pelo 
espaço e a organização. Em 
quatro meses traçou o desejo 
de habitar, de a tornar sua e 
devolveu-lhe vida. A intervenção 
na arquitectura verificou-se 
essencialmente no interior. Do 
lado de fora João Madureira 
manteve um dos elementos que 
mais lhe agradaram: portadas 
de madeira protegem toda a 
habitação. Conferem-se um 
ar espartano, simples mas 
conservando a mão original do 
arquitecto. Já no interior, ao 
som de Rodrigo Leão, torna-se 
fácil percorrer as divisões. É um 
«Mundo» de sensações, onde 
cada objecto tem uma história. 
Contam as jornadas de viagem 
que o antiquário fez um pouco 

It was love at first sight. João 

Madureira, antiques dealer and 

decorator, owner of Vinhático, an 

antiques shop in Oporto, was looking 

for a beach house in the Agudela 

area, in Matosinhos. He found a 

house with architecture dating back 

to the 1970s, and saw in it a host 

of possibilities, beginning with its 

space and organisation. Within four 

months he had designed the desire 

to live in it, to make it his own and to 

surrender his life to it. Changes to 

its architecture were first made to 

its interior. Outside João Madureira 

maintains one of the elements 

that most pleased him: wooden 

doors protect the whole property. 

A spartan edge has been given to 

the house, simple while keeping the 

original line of the architect. Inside, 

to the sound of singer Rodrigo Leão, 

it becomes easier to walk through 

the rooms. It is a world of sensations, 

where each object has a story to 

tell. They speak of trips the antiques 

dealer has made all around the globe. 

O convite para entrar cheira a maresia. O sol é uma companhia quente e 
reconfortante e a brisa ondulante balança os movimentos do corpo. O que vai 
ver é uma casa feita refúgio ou um refúgio feito casa. Uma segunda habitação 
que, pela tranquilidade que proporciona, cedo se tornou na primeira escolha.
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A collector of places, João Madureira 

has brought objects from his shop 

Vinhático to his beach house, while 

others he has collected throughout 

his life. The house, which formerly 

had three bedrooms, now just has 

one master bedroom, on the upper 

floor. A mini loft, as he describes it, 

given that the rest of the house is 

separated only by some stairs. On 

the ground floor, we find the kitchen, 

a small lounge/study, which when 

closed can act as a bedroom, a living 

por todo o mundo. Coleccionador 
de lugares, João Madureira 
trouxe até à sua casa de praia 
objectos da loja Vinhático, outros 
foi recolhendo ao longo da vida. 
A moradia que era anteriormente 
um T3 passou a ter apenas um 
quarto principal no primeiro 
piso. Um «mini loft» como lhe 
chama já que o quarto e o resto 
da casa separam-se apenas 
por umas escadas. No piso 
térreo situam-se a cozinha, uma 
pequena sala/escritório, que 
fechada pode transformar-se 

<Casa de Férias> Holiday Home
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num quarto, a sala de estar com 
a lareira que, por agora apagada, 
coabita com as obras de arte 
e, numa zona mais próxima do 
jardim, uma espécie de chill 
out místico com elementos 
marroquinos e asiáticos. «É 
fácil ser-se o próprio cliente», 
diz. Dessa forma pode escolher 
livremente as cores quentes de 
que tanto gosta, a disposição 
deste e daquele objecto. Espera 
agora que o Inverno tome conta 
do espaço num sopro quente e 
reconfortante.

room with fireplace, not lit for the 

moment, joined by works of art, and 

, in an area closer to the garden, a 

kind of mystical chill out area, with 

Moroccan and Asiatic elements. «It’s 

easy to be one’s own client», he tells 

us. In this way he can freely choose 

the warm colours he likes so much, or 

the position of this or that object. He 

now hopes that the winter will take 

this space into account with a warm 

and comforting breeze.

<Casa de Férias> Holiday Home

A nova Allure com tecnologia GROHE SilkMove®

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

www.grohe.com

novo

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

a tecnologia.“

Os especialistas em água recomendam GROHE:

Japec Jakopin, Designer de barcos, Dinamarca
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À medida que a morfologia do terreno se inclina, 
o aglomerado urbano pouco planeado vai ficando 
mais disperso, dando lugar a mais vegetação. 
Mesmo assim, não será paradisíaco o lugar onde 
foi implantada esta moradia, precisamente por 
esta massa de betão que daqui se avista ao longe. 
A paisagem mais próxima é porém agradável, 
entremeada por mentolados pinheiros. Mas esta 
propriedade vale por si só e é ela que enriquece a 
paisagem, que lhe dá argumentos de harmonia. 
Propriedade, porque da casa fazem parte o jardim, 
a sadia moldura verde, salpicada de outras cores, 
que enquadra o edifício, e a piscina exterior que, 
como um espelho de água, reflecte as linhas 
modernas da moradia.

The more the land begins to slope the more disperse the 

little planned urban cluster becomes, giving way to more 

vegetation. But even so, the place in which this house 

stands is perhaps idyllic precisely because of this mass 

of concrete visible in the distance. The more immediate 

landscape is pleasant however, interspersed with pine 

trees, emitting their menthol aroma. But this property 

is a jewel in its own right, enriching the landscape, 

harmoniously surrounding it. Property, as the house is 

joined by the garden, a blossoming green border, dotted 

with other colours, framing the building, and the outdoor 

pool, a liquid mirror reflecting the modern outline of the 

house. 

Amplitude dos Espaços
Ample Spaces
Texto de Text by Maria Amélia Pires Fotografias de Photographs by Miguel Costa
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O traço é da autoria do conceituado arquitecto 
bracarense, Fernando Jorge. Foi dado relevo à 
amplitude dos espaços, à qualidade dos materiais, 
ao conforto. No piso térreo, habitam o hall de 
entrada – que cativa pela conjugação da madeira, 
aço inox, granito, travertino, vidro –, o amplíssimo 
salão, servido por uma moderna cozinha e 
garrafeira climatizada, onde os proprietários 
recebem a numerosa família e amigos, e a 
magnífica piscina interior climatizada.
No andar superior, uma sala de estar é separada 
da de jantar por uma lareira de dupla face. Nestas 

Plans for the building were drawn up by respected 

Braga architect Fernando Jorge. Special attention has 

been given to the size of the spaces, to the quality of the 

materials and to comfort. The ground floor contains the 

entrance hall – enchanted for its mix of wood, stainless 

steel, granite, travertine and glass –, the huge living room, 

served by a modern kitchen and air-conditioned wine 

cellar, where the owners entertain family and friends, and 

the magnificent indoor heated pool.

On the upper floor, a living room is separated from the 

dining room by a double-sided fireplace. These two areas 
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duas áreas predominam os tons castanhos, 
vermelhos e o translúcido do vidro. Neste piso, 
existe ainda outra cozinha, três quartos e a suíte 
do casal. Esta última evidencia-se pela dimensão, 
pela decoração, pelo contraste dos tons e pela 
grandeza da banheira de hidromassagem existente 
na luxuosa casa de banho. Aliás, tudo se evidencia, 
porque esta é uma casa à medida de todos os 
sonhos!

are dominated by shades of brown, red, and the clarity 

of glass. This floor also features another kitchen, three 

bedrooms and a master suite. The latter stands out for 

its size, for its décor, for its contrasting colour scheme 

and for the huge massage bathtub stood in its luxury 

bathroom. Indeed everything stands out in this house, 

which has been built to match your wildest dreams.
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Tudo começou na Argentina em 1985, ano em que 
Mechita Malbran de Campos preparou a primeira 
Casa FOA. Com objectivos bem delineados, 
procurava-se divulgar o design de interiores e a 
decoração, ao mesmo tempo que eram apoiadas 
causas sociais. Ao longo de 22 anos a Casa FOA 
mudou a designação e passou da Argentina para o 

It all began in Argentina in 1985, the year in which 

Mechita Malbran de Campos prepared the Casa FOA. 

With well defined objectives, the idea was to promote 

decoration and interior design, while at the same time 

helping charitable causes. Over 22 years Casa FOA has 

changed names and moved from Argentina to Brazil, 

with the Casa Cor in São Paulo. It was then held in other 

Brasil com a Casa Cor em São Paulo. Realizou-se 
depois noutras cidades importantes desse país. 
Nos anos 90 a ideia foi importada para a Europa 
e passou a ser chamada de Casa Decor. O 
evento tem como conceito base a ocupação de 
espaços vazios. Devolver-lhes vida é a missão. 
A tarefa é levada a cabo por arquitectos de 
interiores, decoradores, paisagistas e designers 

important cities of this country. In the 1990s the idea 

was imported into Europe, and it became Casa Decor. 

The basic concept of the event is the occupation of 

empty spaces. To give them life is its mission. The 

task is carried out by interior designers, decorators, 

landscape designers and furniture designers. In 

Portugal the first Casa Decor was held in Cascais, 

in 2000, in the Chalet Faial, the old Tribunal Court, 

provided by the Ministry of Justice.

Casa Decor Porto
O Norte Revisitado
The North Revisited
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

1. Edifício CLIP | 2. Lígia Soromanho

1

2

3

4

3,4. Patrícia Morais 

<Casa Decor Porto>
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de mobiliário. Em Portugal a primeira Casa Decor 
teve lugar em Cascais, em 2000, no Chalet Faial, 
antigo Tribunal Judicial, cedido pelo Ministério da 
Justiça. 
Este ano o Porto recebeu, num lugar pleno de 
história, a sexta edição no norte da Casa Decor. 
Em Matosinhos, no edifício do antigo Colégio Luso 

This year Oporto welcomes, in a place full of history, 

the sixth edition in the north of Portugal of Casa Decor. 

In Matosinhos, in the old Colégio Luso Internacional do 

Porto, within the site belonging to the Efanor textile 

factory, Casa Decor Porto will put on its most daring look, 

with spaces displaying a unique language, developed by 

40 professionals from the north of Portugal.

5

6 7

5. Paula Manteigas | 6,7. Dome por Alexandra Sotto Mayor 

<Casa Decor Porto>
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Internacional do Porto, inserido no terreno que 
pertencia à fábrica têxtil Efanor, a Casa Decor Porto 
vai mostrar-se com um rosto audacioso, espaços 
com uma linguagem única desenvolvidos por 40 
profissionais do Norte do país. 
José Pedro Saporiti, Director da Casa Decor 
Portugal, convida todos aqueles que querem 
descobrir as últimas tendências da decoração a 

José Pedro Saporiti, director of Casa Decor Portugal, 

invites all those who want to discover the latest in 

decoration trends to visit the event, which runs from 

September 27 to October 21.

After this major display of decorative arts, the Efanor 

grounds, belonging to Sonae, will welcome a new luxury 

development, favouring the environmental issue of being 

positioned with a large green site.    

9

8

10

8. Living Box - Lounge mobiliário OpusHome por Gal Tevet | 9,10. Susana Camelo 

<Casa Decor Porto>
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visitarem a exposição que se prolonga do dia 27 de 
Setembro ao 21 de Outubro.
Depois desta grande mostra das artes decorativas, 
os terrenos da Efanor, propriedade da Sonae, vão 
receber um empreendimento de habitação de 
luxo que privilegia a componente ambiental ao ser 
implantado numa extensa área verde.

<Casa Decor Porto>
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Num regresso apoteótico a uma das zonas mais 
nobres da cidade de Lisboa, a edição deste ano da 
Casa Decor Lisboa ocupa um edifício pombalino de 
habitação, mais precisamente na esquina da Rua 
Garret, n.º 29, com a Rua Ivens, n.º 63. É o palco das 
últimas tendências da arquitectura de interiores, 
paisagismo, decoração e design de mobiliário. 
50 participantes reúnem-se num manifesto de 

In a triumphal return to one of the most exclusive parts of 

Lisbon, this year’s edition of Casa Decor Lisboa occupies 

an 18th century residence, more precisely on the corner 

of Rua Garret and Rua Ivens. This is the stage for the 

latest trends in interior design, landscaping, decoration 

and furniture design. 50 participants come together in an 

exhibition of pure elegance covering some 4000 square 

metres. Each space is an experiment for the brands, 

Casa Decor Lisboa
Sedução na Capital
Seduction in the Capital
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa

elegância ao longo de 4.000 m2. Cada espaço é 
uma sala de ensaio para as marcas, que cada vez 
mais vêem a Casa Decor como um importante 
veículo de comunicação, e para os arquitectos de 
interiores, designers e decoradores que aí poderão 
mostrar diferentes facetas do seu trabalho. É 
uma comunicação directa com o próprio visitante, 
cada vez mais atento ao sector da decoração. A 

which increasingly see Casa Decor as an important 

communication vehicle, and as an environment in which 

designers and decorators can show the many facets of 

their work. It provides direct communication with the 

visitor, increasingly aware of the interior design sector. 

The official public opening took place on September 

21 and runs until October 21. Areas including a fully 

operational restaurant, living rooms, bedrooms, kitchens, 

1

1. Colonial Club Ana Doq | 2. Limão Doce | 3. MD Concept Joana Trigueiros

2 3

4 5

6 7

 4. Cinha Canongia e Dora Crespo | 5. Renata Santos Machado 
 6. ARAISA | 7. Bo Concept | 8. Ana Barreto | 9. Teresa Vazquez

8 9

<Casa Decor Lisboa>
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abertura ao público aconteceu oficialmente no 
dia 21 de Setembro e prolongar-se-á até ao dia 21 
de Outubro. Espaços como um restaurante, em 
pleno funcionamento, salas, quartos, cozinhas, 
escritórios, casas de banho, Spa e bares podem ser 
visitados durante um mês inteiro. 
O evento Casa Decor, cuja primeira edição recua 
até ao ano de 1985, marca presença em algumas 
das mais importantes capitais da decoração da 
Europa e da América do Sul. 

offices, bathrooms, spa, and bars can been visited 

throughout the month. The Casa Decor event, which first 

took place in 1985, has been seen in some of the most 

important capitals of decoration in Europe and South 

America.

10 11

12 13

10. Lígia Casanova 11. Critério Arquitectos
12. Spatium | 13. Andreia Marques
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«Commune by the Great Wall Kempinski»

Paisagens Ondulantes
Rolling Scenery
Texto de Text by Paula Monteiro

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Commune by the Great Wall Kempinski Beijing

Perto da Grande Muralha da China, num vale das montanhas Shuiguan, 
o hotel boutique «Commune by the Great Wall Kempinski» oferece uma 
experiência única num espaço arquitectonicamente original, envolto por uma 
sinuosa paisagem natural e humana.

Close to the Great Wall of China, in a valley within the Shuiguan Mountains, 
the boutique hotel with the memorable name «Commune by the Great Wall 
Kempinski» offers a unique experience in an architecturally singular space, 
surrounded by a sinuous natural and human landscape.

<Hotel Decor> Hotel Décor
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Nas montanhas Shuiguan, perto da capital  
chinesa de Pequim, num terreno privado com  
8 km2, o «Commune by the Great Wall», da cadeia 
hoteleira Kempinski Hotels & Resorts, começa 
por impressionar pela beleza da sua localização 
– o verdejante vale de Shuiguan e a construção 
serpenteante da Muralha da China são as 
personagens espaciais que atraem todos os 
olhares.
Depois da vista se ter alongado pela imensidão da 
paisagem natural e humana, os olhos, ainda em 
ampliados pela grandeza envolvente,  
voltam-se para o «Commune» para aí se 
concentrarem: conjunto arquitectónico onde 

In the Shuiguan mountains, close to the Chinese capital 

of Beijing, on a private piece of land measuring some 

eight square kilometres, the Commune by the Great 

Wall Kempinski, part of the Kempinski Hotels & Resorts 

chain, first impresses with the beauty of its location – the 

verdant Shuiguan Valley and the meandering edifice 

of the Great Wall of China are the spatial highlights 

attracting everyone’s attention.

After your vision has stretched down the immensity 

of the natural and human landscape, your eyes, still 

wide with the grandiosity of the surrounding, rest 

once again on the Commune and refocus to take it 
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se mesclam tradição e contemporaneidade, o 
complexo hoteleiro – autêntica vitrina da actual 
arquitectura chinesa e asiática – é composto por  
42 villas concebidas por 12 dos melhores 
arquitectos da Ásia. As casas, dispersas pela 
alcantilada encosta do sereno vale, possuem entre 
quatro a seis quartos equipados com os mais 
apurados confortos.
Nos restaurantes do hotel boutique «Commune» 
é possível degustar especialidades chinesas bem 
como propostas gastronómicas mais ocidentais, 
ambas condimentadas com pitadas da cozinha 
contemporânea.
Santuário de tranquilidade, o Spa sugere um 
conjunto de tratamentos de inspiração asiática 
enquanto a mente ondula ao sabor da paisagem 
que a envolve.

Como ir:
Voo Air France para Pequim com partida de Lisboa a partir de €700 
(taxas incluídas)
Voo Lufthansa para Pequim com partida do Porto a partir de €800 
(taxas incluídas).

O que visitar:
A Grande Muralha da China. Passeios de bicicleta, pesca, caminhada 
e golfe são algumas das actividades a que se pode dedicar.

How to get there:

Air France flights to Beijing from Lisbon, available from €700 (including taxes).

Lufthansa flights to Beijing from Oporto, available from €800 (including taxes).

What to visit:

The Great Wall of China. Cycle tours, fishing, walks and golf are just some of 

the activities awaiting you. 

 

Commune by the Great Wall Kempinski
Tel. Phone: +86 10 8118 1888 | Fax: +86 10 8118 1866
reservations.thegreatwall@kempinski.com
www.kempinski.com

<Hotel Decor> Hotel Décor

in: an architectural ensemble where tradition and 

contemporary flair combine, the hotel complex 

– a veritable showcase of current Chinese and Asiatic 

architecture – comprises 42 villas, designed by 12 of 

Asia’s most renowned architects. The houses, dotted 

along the steep slope of the peaceful valley, feature 

between four and six bedrooms, fitted to the very height 

of comfort.

The boutique hotel’s restaurants offer a choice of 

Chinese specialities and more Western dishes, all 

seasoned with a pinch or two of contemporary cuisine.  

A haven of tranquillity, the spa presents a selection of 

Asiatic inspired treatments, to be enjoyed while the 

mind flows gently to the undulations of the surrounding 

countryside.
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É a fundadora e presidente da Finley Design. O 
que é que a levou a criar a empresa que cedo se 
tornou um caso sucesso?

Comecei por desenhar pequenas remodelações e 
as pessoas gostavam do meu estilo e mobiliário. 
Elas queriam todo o mobiliário e produtos nas suas 
casas e assim nasceu o «design chave na mão». 
Começou numa escala pequena e ao longo dos 
anos os projectos foram crescendo com a empresa. 
Comecei a importar alguns produtos internacionais 
o que contribuiu para o sucesso e exclusividade 
dos nossos projectos. Sempre gostei de viajar e 
receber inspiração das diferentes culturas. A minha 
empresa foi criada para proporcionar soluções de 
design completas inspiradas nas minhas viagens, 
cultura e família.

You are the founder and president of Finley Design. 

What were the concepts behind the creation of this 

company, which soon proved successful? 

I began designing small remodels and people loved 

my designs and furnishings. People wanted all of the 

furniture and products in the homes and this is where 

turnkey design was created. It started on a very small 

scale and over the years the projects have grown 

along with my company. I began sourcing products 

internationally which has helped in the success and 

exclusivity of our projects. I have always loved to travel 

and get inspired by different cultures. My company was 

created with a vision of creating end-to-end design 

solutions inspired by my travels, culture and family. 

Num toque de classe, Amy Finley entrega sempre um pouco de si a qualquer 
projecto ou peça que concebe. A América já conhece a assinatura Finley 
Design e a Europa prepara-se agora para receber o conceito e a forma de 
estar de Amy Finley.

With a touch of class, Amy Finely always brings a little of herself into a project or 
piece she designs. America already knows of Finely Design, now its Europe’s turn to 
welcome Amy Finley’s concept of lifestyle. 

Amy Finley
A Importância do Detalhe
The Importance of Detail
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Glenn Cormier
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<Entrevista> Interview
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Para além de trabalhar com reconhecidas marcas 
de mobiliário e design também criam peças 
únicas. Como as define?
Cada peça é única para cada projecto. Se não 
encontro a peça ideal para um espaço desenho-a.

Que outros serviços colocam ao dispor dos vossos 
clientes?
Arquitectura, gestão de construção, design de 
interiores, pesquisa e aquisição de produtos, 
design personalizado de mobiliário, design de 
iluminação, paisagismo, personal shopping e 
organização de eventos. Somos um gabinete de 
lifestyle de luxo e vendemos produtos de excepção. 
O cliente ideal é aquele para quem podemos 
desenhar a casa desde o conceito inicial até à 
conclusão, interior e exterior. Depois seremos 
capazes de lhe organizar uma festa ou levá-lo 
às compras na Europa. Os nossos serviços estão 
todos interligados. 

Besides working with recognized furniture and design 

brands, you also create one-of a kind pieces. How would 

you define them? 

Every piece is unique to each project. If I can’t find the 

right piece for a room then I will design it. 

What other services do you offer your clients? 

Architecture, construction management, interior design, 

product sourcing, custom furniture design, lighting 

design, landscape design, personal shopping and event 

planning. We are a luxury lifestyle firm and a purveyor of 

fine goods. Our ideal client would be one for whom we 

can design their home from initial concept to completion, 

interior and exterior. We would then be able to throw a 

party for them and take them shopping in Europe. Our 

services are all encompassing.

<Entrevista> Interview
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Dedica-se especialmente a projectos residenciais. 
Acredita que qualquer casa deve feita para ser 
vivida, não só física como emocionalmente?
No passado focávamos a nossa atenção sobre os 
projectos residenciais. Neste momento estamos a 
trabalhar restaurantes e planeamos avançar para 
algo mais comercial como hotéis. Estamos agora a 
desenvolver o pré-plano de um eco-spa no México. 
Sim, gosto de criar ambientes com personalidade e 
sentimento que apenas podem ser reflectidos em 
determinado tipo de habitação.

You focus solely on residential projects. Do you believe 

that a house should be made to be lived on a physical 

and emotional level? 

In the past we focused on residential projects. Currently 

we are working on restaurants and plan to move to more 

commercial projects such as hotels. We are currently in 

the pre-planning phase of an eco-spa in Mexico. Yes,  

I like to create an atmosphere that takes on a personality 

and emotion that can only be reflected on that particular 

property. 

De que é que não abdica quando se envolve num 
projecto?
Toda a equipa Finley Design é a principal condição 
do sucesso de um projecto. A equipa está 
preparada e motivada para transformar cada 
projecto em algo verdadeiramente especial. Ela é 
composta por pessoas diferentes e com vontade de 
crescer com a empresa.

What can’t you do without when you work on a project? 

The entire FD team is paramount to the success of a 

project. The staff is skilled and motivated to make each 

project something truly special. My staff is diverse and 

eager to grow along with the company.

<Entrevista> Interview
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O que é que a inspira?
Os meus filhos, a arquitectura grandiosa, o 
design, a moda, tudo é inspiração. Adoro grandes 
paisagens e jardins. As viagens e a cultura 
têm uma grande influência no meu trabalho. 
Estou extremamente motivada para trabalhar 
internacionalmente assim como quero que os 
meus filhos vejam o resto do mundo. Quero que 
eles percebam que há muito mais para descobrir e 
que é possível aprender muito com outras culturas.

What inspires you? 

My children, great architecture, design and fashion 

all inspire me. I love great landscapes and gardens. 

Travelling and culture has a big influence on my work.  

I am extremely motivated to work internationally as  

I want my kids to see the entire world. I want them to 

understand that there is so much more in the world and 

that you can learn so much through other cultures.

<Entrevista> Interview

www.amyfinleydesign.com

1. 2. 3. 4. 5. Malaga Rancho Santa Fe
6. 7. 8. Porcelana Finley Design
9. 10. 12. Park Lane San Francisco
11. Malaga Rancho Santa Fe
13. Montera Rancho Santa Fe
14. Park Lane San Francisco
15. Mobiliário Finley Design
16. Mobiliário Viteo
17. Porcelana Finley Design
18. Park Lane San Francisco
19. Amy Finley

17 18
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14. Park Lane San Francisco

15. Finley Design Furniture

16. Viteo Furniture

17. Finley Design Porcelain

18. Park Lane San Francisco

19. Amy Finley
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Tendo como referência o universo masculino, que 
tem vindo a demonstrar um interesse crescente 
pela gastronomia nos seus diversos aspectos, a 
cozinha concebida em parceria pela Poggenpohl 
e pela Porsche Design caracteriza-se pelos seus 
contornos puros, inovadores e originais.
Matérias-primas como o alumínio e o vidro 
adquirem tonalidades mais animadas com a 
utilização de madeiras como o pinho ou o carvalho 
escuro, criando uma atmosfera confortável e 
natural e enfatizando a precisão dos materiais 
técnicos. 
Basta um suave toque para que gavetas e portas 
de armários se abram, dando acesso ao seu interior 
sem recurso a puxadores, num arrojado e funcional 
sistema.
A nova cozinha, com design da Porsche e com 
produção da Poggenpohl, estará disponível a partir 
da Primavera de 2008.

With the masculine world as a reference point, which 

has demonstrated growing interest in gastronomy and 

its diverse areas, the kitchen designed in partnership 

by Poggenpohl and Porsche Design features pure, 

innovative and original lines.

Prime materials such as aluminium and glass take on 

livelier shades with the use of wood such as pine or dark 

oak, creating a comfortable and natural atmosphere, 

while emphasising the precision of the technical 

materials.

All that is needed is a gentle touch for the drawers and 

cupboard doors to open, giving access to their interiors 

without need for handles, in a daring and functional 

system.

The new kitchen, with Porsche design and produced by 

Poggenpohl will be available from Spring 2008.

«Poggenpohl Porsche Design Kitchen»

«Cozinhas para Homens»
«Kitchens for Men»
Texto de Text by Paula Monteiro

www.poggenpohl.de

<Design> 
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www.tescoma.com
Para marcação de visitas ao novo showroom, contacte:
To book a viewing of the new showroom, contact:

Tel. Phone: +351 256 330 756 ou E-mail: info@tescoma.pt

Especializada em utensílios para cozinhas 
domésticas e profissionais, a Tescoma  
impõe-se no mercado mundial pela qualidade e 
pelo design inovador que inscreve em todos os 
seus produtos. Com a criação do Centro de Design 
e Desenvolvimento Tescoma, em 2001, na sede da 
companhia em Zlín, na República Checa, a marca 
alcançou um amplo prestígio, tendo recebido vários 
prémios internacionais.
Com sucursais em diversos países europeus e 
exportando para mais de 50 países, a Tescoma 
inaugurou recentemente um novo showroom em 
Santa Maria da Feira, um espaço consagrado aos 
seus clientes, onde lhes dará a conhecer a grande 
variedade de produtos, a sua qualidade, design e 
funcionalidade.

Specialised in home and professional kitchen utensils, 

Tescoma stands out on the world stage for the innovative 

design it places in all of its products. With the creation of 

the Tescoma Design and Development Centre in 2001, 

at the company’s headquarters in Zlin, in the Czech 

Republic, the brand has achieved a high level of prestige, 

receiving several international awards.

With branches in several European countries and 

exporting to 50 countries, Tescoma recently opened 

a new showroom in Santa Maria da Feira, an outlet 

designed for its clients, where it reveals the great variety 

of products, their quality, design and functionality.

A mais completa gama de produtos para 
a sua cozinha. Sempre na linha da frente 
no mercado, a Tescoma lança anualmente 
novas linhas de modelos e de produtos, 
criando um amplo conjunto de sugestões que 
patenteiam a qualidade da marca.

The most comprehensive range of products 
for your kitchen. Always at the cutting edge 
of the market, Tescoma launches new ranges 
of models and products every year, creating 
a broad selection of suggestions revealing 
the quality of the brand.

Tescoma
Novo Showroom em Portugal
New Showroom in Portugal

<Design> 



Para a Bonaldo é a personalidade das pessoas que 
as torna únicas, diferentes de qualquer outro ser. 
A marca italiana, no mercado há mais de 70 anos, 
foi capaz de redefinir toda a «paisagem» doméstica 
introduzindo miríades de sensações e peças de 
extremo impacte visual. A consciência estética 
e a colaboração com importantes designers 
permitiram a concretização de modelos funcionais 

For Bonaldo it is people’s personalities that make them 

unique, different from any other being. The Italian 

brand, present in the market for over 70 years, was able 

to redefine the entire domestic landscape, introducing 

myriad sensations and items of extreme visual impact. 

Aesthetic perception and collaboration with important 

designers have enabled the materialisation of functional 

<Design> 

Bonaldo
Desenho com Carácter
Adding Character to Design
Texto de Text by Cátia Fernandes
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e harmoniosos. Ron Arad, Karim Rashid, Mauro 
Lipparini, Toshiyuki Kita e Denis Santachiara são só 
alguns dos nomes que têm associado o seu talento 
à marca. 
O reconhecimento por parte do público sai 
fortalecido em 2007, ano em que a Bonaldo voltou 
a inovar. Criou novos layouts e acabamentos cheios 
de glamour para objectos que já faziam parte da 
colecção. Deu um toque de carácter ao sabor das 
actuais tendências da moda e conferiu elegância e 
sensualidade a produtos do dia-a-dia.

and harmonious models. Ron Arad, Karim Rashid, Mauro 

Lipparini, Toshiyuki Kita and Denis Santachiara, are just 

some of the names who have associated their talent with 

the brand.

Public recognition was strengthened in 2007, with 

Bonaldo bringing innovation to the fore, creating new 

layouts and finishes filled with glamour for objects 

already within the collection. A touch of character has 

been given to the flavour of current fashion trends, 

adding elegance and sensuality to day-to-day products. 

www.bonaldo.it
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OAT
Marca Certificada
Certified Brand

Sinónimo de perfeição, a OAT é uma das principais 
marcas embaixadoras de Portugal no estrangeiro. 
O maior desafio faz-se ao nível da inovação do 
design mas a aposta há muito que foi ganha 
pela OAT. A marca certificada é uma referência 
no mercado dos tapetes contemporâneos e 
o seu negócio chega já a 70 países nos cinco 
continentes. Colecções originais e extremamente 
imaginativas, as criações traduzem a sensibilidade 
de artistas como João Rôlo, Francis Montesinos 
ou Jorge Pensi. São pensadas ao detalhe para 
satisfazer clientes exigentes, habituados ao rigor 
e à experiência da OAT. Única no serviço, permite 
que consumidor, em qualquer parte do mundo, 
personalize o seu tapete e eleja, dentre mais de 
200 possibilidades, as cores que mais gosta de 
forma a combiná-las com a sua decoração. Ao 
cliente é dada também a possibilidade de desenhar 
o próprio tapete sendo depois executado pela OAT.

OAT
Original Authentic Trends, S.A.
Rua das Macieiras, n.º201
4445-502 Ermesinde 
Tel. Phone: +351 229 754 403 | Fax: +351 229 759 638
oat@oat.pt | www.oat.pt

Synonymous with perfection, OAT is one of the principal 

ambassador brands for Portugal abroad. The major 

challenge lies in design innovation but this has long been 

achieved by OAT. The certified brand is a major name 

in the contemporary rug market and its business scope 

now covers 70 countries on five continents. Original 

and extremely imaginative collections, these creations 

translate the feelings of artists such as João Rôlo, Francis 

Montesinos or Jorge Pensi. They are designed down to 

the smallest of details to satisfy discerning clients, used 

to the perfectionism and experience OAT has. A unique 

part of its service, OAT allows its customers, no matter 

where they live, to personalise their rug and choose, from 

over 200 possibilities, the colours they like best in order 

to best combine them with their home décor. Clients are 

also given the chance to design their own rug, to then be 

made by OAT. 

<Tapetes> Rugs
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Fundada na década de 30, a Lusotufo é hoje o 
maior Grupo empresarial no sector dos pavimentos 
têxteis no mercado Ibérico, capaz de proporcionar 
soluções diferenciadas ao nível da decoração, 
focalizando o desenvolvimento da sua gama de 
produtos nas áreas da tapeçaria, alcatifas, sisais, 
pavimentos sintéticos/flutuantes e tecidos de 
decoração. 
Num reforço da marca a nível nacional e 
internacional, assistiu-se ao desenvolvimento 
de novas colecções suportadas pelo 
lançamento atempado de catálogos, criação 
e reposicionamento de marcas, abertura de 
showrooms e campanhas de marketing. Na área da 

LUSOTUFO, SA
Apartado 32 | 3889-853 Cortegaça Ovar
Tel. Phone: (+351) 256 750 500 | Fax: (+351) 256 750 504
lusotufo@lusotufo.pt | www.lusotufo.pt

Founded in the 1930s, Lusotufo is today the largest 

business group within the textile flooring sector in the 

Iberian market, capable of offering unique solutions in 

terms of decoration, focusing the development of their 

product range in areas that include rugs, carpeting, sisal 

flooring, synthetic/laminate flooring and decorative 

fabrics.

In strengthening the brand on a national and 

international level, the development of new collections 

has been supported by the timely launch of catalogues, 

the creation and repositioning of brands, the opening of 

showrooms and marketing campaigns. In terms of rugs, 

LUSOTUFO
A Originalidade do Design
The Originality of Design

tapeçaria destaca-se a criação da marca BIZARRE 
para o segmento médio/alto, tendo como principais 
atributos a originalidade no design, cores, 
acabamentos e embalagem.
Actualmente a Lusotufo possui um conjunto de 
novas colecções de alcatifa, sisal & cairo e tapetes 
que lhe permite oferecer soluções de qualidade 
para praticamente todos os estilos e gostos dos 
seus clientes, podendo ainda conciliar os diversos 
materiais com diferentes tipos de acabamento. 
Assim, seus produtos poderão ser personalizados 
mediante a aplicação de bandas de tecidos de 
algodão, chenille, pele natural e sintética, fita de 
algodão, perlon (quickstep), debrum, vinílicos, 
entre outros.

the creation of the BIZARRE brand for the  

medium/high segment is a particular highlight, with 

its main features being originality in design, colours, 

finishing and packaging.

Lusotufo currently has a series of new collections for 

carpets, sisal flooring and rugs, enabling it to offer quality 

solutions for practically every style and taste of its clients, 

while also being able to reconcile different materials 

with different types of finish. As such its products can be 

personalised through the application of strips of cotton, 

chenille, natural and synthetic fur, cotton ribbon, perlon 

(quickstep), edging, and vinyl, amongst others.  

<Tapetes> Rugs
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Porque o conforto dos ambientes é tudo, a Carving 
é exigente em todos os projectos que executa. É 
composta por uma equipa jovem que seleccionou 
os melhores materiais, as cores mais sedutoras 
para desenvolver tapetes que surpreendem 
pelos elevados padrões de qualidade. O seu 
profissionalismo faz com que o produto chegue à 
casa do cliente em 24 horas. Dessa forma ele não 
terá de esperar para ver o seu espaço abrilhantado 
por peças únicas, fruto das soluções de um 
trabalho altamente profissional.
Com a nova colecção a Carving abraça forte os 
desafios da internacionalização ao apresentar-se 

Carving
R. Dr. Manuel Madeira, nº1 - 1º Drt C | 3030-303 Coimbra 
PORTUGAL
Tel. Phone: +351 239 496 363 | Fax: +351 239 491 519
geral@carving.pt | www.carving.pt

Because comfort in different environments is everything 

Carving is demanding in all the projects it carries out. 

It comprises a young team who have selected the best 

materials and the most seductive colours to develop 

rugs that surprise for their high standards of quality. 

Their professionalism ensures that the product reaches 

the client’s home within 24 hours. In this way clients 

don’t have to wait to see their living space enhanced by 

unique pieces, the result of solutions produced by highly 

professional practices.

With its new collection Carving strongly embraces 

the challenges of internationalization, representing 

Carving
A Harmonia das Cores
The Harmony of Colours

em Espanha, Dubai, Reino Unido, Rússia, França e 
vários países de África.
Na tentativa de aliar o preço à qualidade, a Carving 
lançou a marca CUTCUT que terá exactamente a 
mesma exigência da marca mãe mas com custos 
de produção mais baixos. O reconhecimento 
por parte do público é total. A Carving pretende 
manter-se na vanguarda da criação de tapetes com 
personalidade, transformando qualquer espaço 
num mundo genuíno de cor, conforto e requinte.

themselves in Spain, Dubai, the United Kingdom, Russia, 

France and several African countries.

In an attempt to match price with quality, Carving 

has launched the CUTCUT brand, which will be just 

as demanding as the mother brand but have lower 

production costs. Public recognition for this is 100%. 

Carving intends to keep itself on the cutting edge of 

creating rugs with personality, transforming any space 

into a genuine world of colour, comfort and refinement.

<Tapetes> Rugs
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Importadora e distribuidora de marcas como a M-Design, SASAC e 
Keramik Art, a Ambinigma distingue-se pela inovação que foi capaz 
de introduzir no sector dos recuperadores de calor, salamandras 
e lareiras. A empresa dispõe de uma equipa de profissionais para 
o apoio constante às áreas técnica e comercial. A Ambinigma quer 
transformar a casa num local de eleição, para isso abraça de forma 
empreendedora qualquer projecto de design.

Ambinigma
Lugar do Monte
Zona Industrial de Oleiros, Lote 20
4730-325 Prado | Vila Verde – Braga
Tel. Phone / Fax: +351 253 926 018
geral@ambinigma.pt | www.ambinigma.pt

Ambinigma
Construir o Design
Constructing Design

Importer and distributor of brands such as M-Design, SASAC and Keramik 

Art, Ambinigma stands out for the innovation it has been able to introduce 

into the heat exchanger, wood burning stove, and fireplace sector. The 

company possesses a team of professionals providing constant support 

within technical and sales areas. Ambinigma’s aim is to transform your 

home into your chosen retreat, embracing as such any design project with 

entrepreneurial flair. 

<Lareiras> Fireplaces
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Mais do que um mero distribuidor de calor, a lareira é 
hoje um elemento essencial na harmonia de qualquer 
habitação. A Imporchama – Fogões de Sala, Lda.  
dedica-se ao aquecimento do lar e desde 1997 é 
importadora de algumas das melhores marcas do sector. 
Design, qualidade e eficiência são os predicados dos 
produtos comercializados pela Imporchama. A empresa 

Imporchama
Estrada D. Miguel, n.º 2758 | 4510-243 S. Pedro da Cova
Tel. Phone: +351 224 631 103 | Fax: +351 224 670 265
imporchama@imporchama.pt | www.imporchama.pt

Imporchama
A Arquitectura da Chama no Lar
Flame Architecture at Home

alia a sua experiência a marcas como a STÛV, Waco 
& Co, Drove ou a Planika Decor, de bio lareiras. 
Da sua gama de produtos destacam-se o Stûv 
21/105, o novo recuperador de calor encastrável 
Stûv 16 e os Planika Decor Glassfires.
Estes e outros aparelhos da Imporchama poderão 
ser conhecidos na CONCRETA, EXPONOR, de 23 a 
27 de Outubro.

More than simply a source of heat, the fireplace is today 

an essential element for creating harmony in any home. 

Imporchama – Fogões de Sala, Lda, dedicated to the heating 

of homes since 1997, imports some of the best brands in the 

sector. The products sold by Imporchama are acclaimed for 

their design, quality and efficiency. The company uses its 

experience to endorse brands like STÛV, Waco & Co, Drove or 

Planika Decor, manufacturers of organic fireplaces.

Highlights within their range of products include the Stûv 

21/105; the new integrated heat exchanger, Stûv 16, and 

the Planika Decor Glassfires. 

These and other products from Imporchama will be on 

display at CONCRETA, EXPONOR, from the 23rd to 27th 

October.

1. Stûv 21/135 | 2. Planika Decor Glassfires GF160
3. Planika Decor  Biofireplace ANTHRACITE |4. Waco & Co – L150H50
5. Waco & Co – XL250GLR | 6. Stûv 30 | 7. Stûv 30IN | 8. Stûv 16

1
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O mercado tem vindo a elevar os padrões de 
tecnologia e design. Desde 1 de Julho de 2007 
todos os aparelhos têm de estar conforme a 
norma EN 13229, que, por sua vez, classifica os 
recuperadores segundo a sua eficiência e índice de 
emissões de gases. A classe 1 corresponde ao mais 
elevado nível de rendimento e mais baixo índice 
de emissões. A Spartherm, representada pela 
RICALOR, tem todos os aparelhos enquadrados nas 
mais elevadas categorias da referida norma.

Ricalor – Soc. de Comercialização de Aquecimento, Lda.
Rua Prof. Correia de Sá, 335 | 4445-570 Ermesinde
Tel. Phone: +351 229 774 560 | Fax: +351 229 774 563
ricalor@ricalor.com | www.ricalor.com

Ricalor
Salamandras SCROLLFIRE
SCROLLFIRE Wood Burning Stoves

As salamandras evoluíram. Hoje há nelas design, 
qualidade e alta tecnologia. O vulgar «queima 
tudo» transformou-se num aparelho próximo da 
perfeição. Elevada potência, excelente rendimento 
e apurado design. Spartherm e Romotop, ao 
conjugarem todas essas características, são hoje 
uma referência no mercado.

Wood burning stoves have developed. Nowadays they 

feature design, quality and high technology. The common 

«burns everything» has been transformed into an 

appliance close to perfection featuring increased power, 

excellent efficiency and perfected design. Combining 

all these characteristics Spartherm and Romotop are a 

major name in today’s market.

Recuperadores de Excepção
Exceptional Heat Exchangers

The market has come to increase standards of 

technology and design. Since July 01, 2007 all appliances 

have to conform to the EN 13229 norm, classifying heat 

exchangers according to their efficiency and rate of gas 

emissions. Class 1 corresponds to the highest level of 

efficiency and lowest rate of gas emissions. All Spatherm 

appliances, represented through RICALOR, fit into the 

highest categories of the referred norm.

ricalor@ricalor.com | www.ricalor.com
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Fundada em 1991, a Casa da Pedra dedica-se à comercialização 
de mármores, granitos e outros produtos em pedra, bem 
como à fabricação e importação de todo o tipo de lareiras. 
Deste conjunto de lareiras importadas pela empresa nacional 
destaca-se a reconhecida marca francesa Cheminées Philippe, 
considerada como o primeiro fabricante europeu destes 
emissores de calor.
Concebidas numa ampla gama de materiais – mármore, pedra du 
Gard, granito, aço, metal –, as lareiras Philippe moldam-se aos 
gostos e necessidades de todo o tipo de habitação, num conjunto 
de estilos que variam do clássico ao mais contemporâneo design.

Founded in 1991, Casa da Pedra is dedicated to the sale of marble, granite 

and other stone products, as well as the production and importation of 

all kinds of fireplaces. Its range of imported fireplaces includes products 

from recognised French brand Cheminées Philippe, considered the 

number-one European fireplace manufacturer.

Made in a large range of materials – marble, du Gard stone, granite, steel, 

metal – Philippe fireplaces mould to the tastes and needs of any home, in 

a range of styles that vary between classic and the most contemporary of 

designs. 

Sede: (Loja 1) | Estrada Nacional 9 - RAL | 2710 - 446 Sintra | Tel. Phone: 21 961 59 16
Fábrica: Av. 29 de Agosto | 2705 - 869 Terrugem | Tel. Phone: 21 961 52 31
Filial: (Loja 2) | Estrada Nacional 125, Nº 3 - Loja C | 8365 - 201 Pêra | Tel. Phone: 282 315 206 / 7
www.casadapedra.pt

<Lareiras> Fireplaces

Casa da Pedra
Lareiras com Design
Designer Fireplaces
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Sono Colorido
Coloured Sleep

Porque é sobre o colchão que passamos grande 
parte da nossas vidas ele tem de ser confortável 
e de máxima qualidade. A ITS – Innovation 
Technologies System acrescentou-lhe a 
componente decorativa ao criar colchões com 
desenhos, cores e tecidos exclusivos. São propostas 
que contribuem para o décor do próprio quarto. 
A ITS é uma empresa inglesa com tradição no 
sector dos colchões que se aventura agora no 

As we spend a great deal of our lives on a mattress, it 

needs to be comfortable and of the finest quality. ITS 

– Innovation Technologies System has added a decorative 

element to this, creating mattresses with exclusive 

designs, colours and fabrics. These are proposals that 

contribute to the décor of the room itself. ITS is a UK 

company with a long tradition in the mattress sector, 

now venturing into the Portuguese market. It produces 

<Colchões> Mattresses

ITS – Innovation Technologies Systems
Tel. Phone: +351 226 092 760 | Fax: +351 226 092 761
info@itsmattress.eu | www.itsmattress.eu

mercado português. Produz peças únicas para 
pessoas únicas. A Avangard Collection é uma gama 
que alia o latex, viscoelastic, molas ensacadas 
e encapsuladas com enchimentos e tecidos 
inovadores. Quer seja sobre um colchão rosa 
forte, um laranja confortável ou sobre um radical 
cinza, a ITS oferece, num sono colorido, soluções 
diferenciadas para que o quarto nunca perca o 
glamour, mesmo enquanto dorme.

one-offs for unique people. The Avanguard Collection 

is a range that combines latex, viscoelastic, bagged and 

encapsulated springs with innovative fillings and fabrics. 

Whether on a bight pink mattress, a comfortable orange 

or an extreme grey, ITS offers, through colourful sleep, 

unique solutions so that your bedroom never loses its 

glamour, even when you sleep.   
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8 Aleluia – Cerâmicas, SA
Quinta do Simão – Esgueira – Apartado 3024
3801-101 AVEIRO
Tel. Phone: 234305600 | Fax: 234305699
geral@aleluia.pt | www.aleluia.pt

Materiais de excelência associados às tecnologias de ponta possibi-
litam a concretização de projectos onde inovar é a palavra de ordem. 
A pensar na criatividade dos clientes, a Aleluia Cerâmicas lançou no 
mercado um produto único que permite a impressão digital em cerâ-
mica. Decorar paredes ou pavimentos com cores, imagens e texturas 
diversas, são algumas das potencialidades. MyTile cria ambientes 
exclusivos, à imagem de cada cliente. Disponível em várias tonalida-
des e em cinco séries standard, que vão desde a textura de ganga a 
pedra, ardósia, tecido ou madeira, é ideal para a decoração de habita-
ções, lojas e empresas.

The finest of materials associated with cutting edge technologies enable the 

materialisation of projects where innovation is the key factor. With client 

creativity in mind, Aleluia Cerâmicas has launched 

a unique product onto the market, allowing finger 

prints in ceramics. Decorating walls or floors with 

colours, images and diverse textures are some of the 

possibilities. MyTile creates exclusive environments, 

the image of each client. Available in various shades 

and in five standard series, from jeans texture to 

stone, slate, fabric or wood, it is ideal for decorating 

houses, shops and companies.

Aleluia Cerâmicas
O Limite é a sua Imaginação
The Limit is Your Imagination

<Revestimentos> Coverings
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[1]
O pavimento LWF alia a inovação à personalização de 
um pavimento flutuante, com o aspecto e o toque da 
madeira.
LWF flooring combines innovation with the personalisation 

of a laminate flooring, with the look and feel of wood.

[2] 
A Globaldis integra uma gama variada de produtos 
como portas, Portaro®, roupeiros, janelas, 
pavimentos, entre outros. 
Globaldis has a large range of products including doors, 

Portaro®, wardrobes, windows, flooring, and much more.

[3] 
Na cozinha ou casa de banho, a Globaldis inova com a 
linha Vicfloor® de pavimentos em PVC 100% à prova 
de água com o toque e aspecto da madeira.
In the kitchen or bathroom, Globaldis brings innovation to 

the fore with its Vicfloor® range of 100% PVC waterproof 

flooring, with look and feel of wood.

[4] 
A AD48 apresenta um pavimento de madeira maciça 
em Carvalho. De manutenção fácil, está disponível em 
quatro tons e três texturas. 
AD48 presents solid oak flooring. Easy to maintain, it is 

available in four colours and three textures.

GLOBALDIS – Distribuição Global de Materiais, S.A.
Apartado 57
3730 - 957 Vale Cambra
Portugal
Tel. Phone:+351 256 426 400 | Fax: +351 256 426 401
contactos@globaldis.pt | www.globaldis.pt

Globaldis
21

3

4

<Revestimentos> Coverings
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[1]
A linha Laboratorio Avallone da Provenza apresenta 
um conjunto de propostas de revestimentos onde 
formas geométricas ganham principal relevo.
The Laboratorio Avallone da Provenza range presents a 

series of covering suggestions where geometric shapes 

enjoy particular attention.

[2] 
As placas de grandes dimensões (60x60cm) da 
Provenza Drypoint criam superfícies texturadas e 
contemporâneas.
The large Provenza Drypoint boards (60x60cm) create 

textured and contemporary surfaces.

[3] 
Com a colecção Provenza Live a criatividade 
exprime-se nos revestimentos orgânicos de pedras e 
mármores.
With the Provenza Live collection, creativity is expressed in 

the organic coverings of stone and marbles.

[4] 
Manifestando valores estéticos e conteúdos 
tecnológicos inovadores, a Provenza Live expressa 
o melhor da tradição dos produtos da Cerâmica 
Provenza.
Presenting aesthetic values and technologically innovative 

content, Provenza Live expresses the best of the tradition of 

Cerâmica Provenza products.

Padimat 
Rua Adário G. Moreira, 1519 | 4486-854 Vilar do Pinheiro
Tel. Phone: +351 220 028 280/81  | Fax: +351 220 028 289
padimat@azevedos-sa.com | www.padimat.pt

Padimat
1 2

3

4

<Revestimentos> Coverings
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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

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. 
O sistema simplificado de encaixe de peças XPZ permite a 
combinação de diferentes espécies e dimensões de madeira no 
mesmo piso. 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).
XPZ.Solid Collection e XPZ.Deck Collection satisfazem todos os 
requisitos de um produto de alta qualidade.

Capitalising on every natural characteristic of wood, XPZ-Madeiras 

S.A. introduces innovation into its collections, eliminating many of the 

obligatory stages in installation.

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. The product has a 25-year guarantee in 

normal conditions of use, and is already finished with oil or varnish 

(seven coats).

XPZ.Solid Collection and XPZ.Deck Collection satisfy every requirement 

of a top quality product.

XPZ
O Encanto da Madeira
The Charm of Wood

Para nós a Madeira tem Alma

<Revestimentos> Coverings
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A Henriques & Rodrigues, recentemente galardoada 
com o estatuto PME Líder atribuído pelo IAPMEI, 
conquistou ao longo dos anos, desde 1969, um lugar 
sólido no sector dos tecidos, papéis de parede, 
têxteis técnicos, sofás, carpetes e outros acessórios 
para a decoração de interiores. Para além da marca 
HR a empresa trabalha com os melhores nomes 
internacionais como a Studio Warwick, Sur Canapè, 
Crowson, Voghi, J. Pansu, Wilman Interiors, Svensson 
Markspelle, Brink & Campman entre outros. Nos 
três showrooms, Lisboa, Porto e Algarve, é possível 
conhecer a diversidade e a qualidade das colecções da 
Henriques & Rodrigues.

Henriques & Rodrigues, recently awarded the statute of PME 

Lider, attributed by IAPMEI, has conquered over the years, 

since 1969, a solid position in the sector for fabric, wallpaper, 

technical textile, sofa, carpet and other accessories for 

interior decoration. Besides the brand HR, the company 

works with the best international names, such as Studio 

Warwick, Sur Canapè, Crowson, Voghi, J. Pansu, Wilman 

Interiors, Svensson Markspelle, Brink & Campman, amongst 

others. In its three showrooms, in Lisbon, Oporto and the 

Algarve, you can see the diversity and quality of Henriques & 

Rodrigues collections.  

Henriques & Rodrigues
Texturas de Estilo
Stylish Textures

Henriques & Rodrigues S.A.
Lisboa. +351 219 498 330    
Porto. +351 226 100 041  
Algarve. +351 289 399 808
geral@henriquesrodrigues.pt | www.henriquesrodrigues.pt

<Revestimentos> Coverings
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[1] Labicer

A Vitrakem, linha exclusiva e patenteada da Labicer, 
é um revestimento de elevada performance 
vocacionado para a criação de soluções decorativas 
personalizadas.
Vitrakem, an exclusive and patented range from Labicer, 

is a high performance covering designed for the creation 

of personalised decorative solutions.

www.labicer.com

[2] Margres

Ethno, da Margres, transporta a arte da 
manufactura do grés porcelânico ao labirinto 
dos sentidos. A linha Still Life desvenda formas e 
detalhes naturais.
Ethno, from Margres, takes the art of making tiles to the 

labyrinth of senses. The Still Life range reveals natural 

forms and details.

www.margres.com

[3] Tafibra

Em vários tons de madeira, dos clássicos carvalho 
e cerejeira aos exóticos wengé e merbau, o 
pavimento Poliface alia a beleza à estabilidade e 
durabilidade de um pavimento laminado.
In a choice of shades of wood, from classic oaks and 

cherry wood, to the exotic wengé and merbau, Poliface 

flooring combines beauty with the stability and durability 

of a laminate flooring.
www.tafibra.com

1

2

3

[4] Revigres

A linha Metallic Iron da Revigres está disponível nos 
formatos 30x60, 60x60 e 60x120. A Metallic Iron foi 
galardoada com o Prémio Inovação na Tektónica 
2006.
he Metallic Iron range from Revigres is available in 30x60, 

60x60 and 60x120 formats. Metallic Iron was awarded the 

Innovation Prize at Tektónica 2006.

www.revigres.com

[5] ICO

Para desfrutar do espaço exterior, a ICO lançou a 
ICODECK, especial para terraços e varandas. Este 
pavimento de madeira maciça foi premiado em 
2006 pela revista francesa «La Maison».
To enjoy outside living ICO has launched ICODECK 

for terraces and verandas. This wooden flooring was 

awarded in 2006 by French magazine « La Maison.»

www.ico.pt

[6] 3M

O DI-NOC™ da 3M é um revestimento auto-adesivo 
para a decoração de interiores e exteriores. Uma 
solução perfeita para quem procura criatividade e 
liberdade arquitectural.
DI-NOC™ from 3M is a self adhesive covering for 

decorating interiors and exteriors. A perfect solution for 

anyone looking for creativity and architectural freedom.

www.3m.com

[7] Steuler

Símbolo de elegância e poder, o ouro traz distinção 
a qualquer espaço. Wild Thing Colonial Gold da 
Steuler reinterpreta os ambientes conferindo-lhes 
um cariz clássico.
Symbol of elegance and power, gold brings distinction 

to any space. Wild Thing Colonial Gold from Steuler 

reinterprets environments, giving them a classic edge.
www.steuler.de

4

5

6
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<Arquitectura> Architecture

É extremamente redutor 
confinar Gal Tevet a apenas uma 
forma de arte. Ele é arquitecto 
de formação, numa das mais 
prestigiadas academias de 
Jerusalém, mas também 
designer, artista, académico 
e músico. Em todas estas 
actividades Gal Tevet distingue-se 
dos demais pelo pensamento 
analítico que introduz no seu 
trabalho. Por ter crescido 
enquanto homem e profissional 
em três continentes, África, 
América e Europa, o arquitecto 

It is an injustice in the extreme to 

confine Gal Tevet to just one art 

form. He is an architect trained 

at one of the most prestigious 

academies in Jerusalem, but also 

a designer, artist, academic and 

musician. In every activity Gal Tevet 

stands out from everyone else for the 

analytical thought that he introduces 

into his work. Having grown up in 

his life and his job in three different 

continents – Africa, America and 

Europe – the architect has honed his 

apurou o sentido de observação. No caderno 
que transporta colecciona experiências, visões 
e sensações do mundo exterior. Recolhe-as em 
páginas para depois lhes devolver vida num traço 
infinito e intemporal.
Nos últimos anos tem prestado especial atenção ao 
desenho de mobiliário com a criação da OpusHome. 
Director criativo e presidente da marca, traça 
modelos comunicantes pela forma, perspectiva e 
texturas. Um todo harmonioso ou não estivesse 
toda a obra de Gal Tevet assente em conceitos 
musicais. Um compasso rítmico determinado pela 
melodia dinâmica das formas. 

sense for observation. In the notebook he carries around 

with him he collects experiences, visions, and sensation 

from the outside world. He stores them up in these pages 

to later give them life with an infinite and timeless design. 

In recent years he has paid special attention to furniture 

design with the creation of OpusHouse. Creative director 

and chairman of the brand, he designs models that 

communicate through form, perspective and texture. A 

harmonious whole, where all Gal Tevet’s work is based on 

musical concepts. A rhythm determined by the dynamic 

melody of forms.      

Gal Tevet
Formas Dinâmicas
Dynamic Forms
Texto de Text by Cátia Fernandes
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Gal Tevet

www.opusdv.com



OFIS 
Apartamentos na Costa
Coastal Apartments
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Tomaž Gregori 

A competição foi proposta pela Slovenia Housing 
Fund, um programa governamental que potencia 
habitações de baixo custo a jovens famílias ou 
casais. O vencedor foi o gabinete de arquitectura 
esloveno OFIS. Localizado perto da zona industrial 
da cidade de Izola, junto à costa, o edifício possui 
um ritmo visual particular. As varandas, com 
diferentes abordagens, recriam imaginativos 
favos de mel. Reuniu consenso graças aos 
aspectos económicos, racionais e funcionais que 
a proposta encerra. De forma a proporcionar a 
vista sobre o mar, mesmo quando as cortinas 
estão fechadas, o projecto propôs coberturas 
de tecido colorido semitransparente. As 
varandas projectam-se em diferentes direcções 
oferecendo assim uma maior privacidade aos 
proprietários. Com este projecto o OFIS  
recebeu uma nomeação para o prémio  
Mies van der Rohe 2006.

The competition was proposed by the Slovenia Housing 

Fund, a governmental programme ensuring low cost 

housing for young families or couples. The winner of the 

design competition was Slovenian architectural practice 

OFIS. Located close to the city of Izola’s industrial 

quarter, next to the coast, the building possesses a 

particular visual rhythm. The verandas, with their 

different approaches, recreate imaginative honeycombs. 

OFIS’ idea won approval thanks to the economic, 

rational and functional aspects the proposal includes. 

So as to provide views over the sea, even when the 

curtains are closed, the project proposes coverings in 

semitransparent coloured fabric. The verandas project 

out in different directions, offering as such greater 

privacy for owners. OFIS was nominated for the Mies van 

der Rohe 2006 prize in 2006 for this project.

www.ofis-a.si
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Pedro Duarte Bento chama-lhe uma «provocação à 
própria história da arquitectura». O arquitecto quis 
conceber um esboço de uma habitação que fizesse, 
ao mesmo tempo, parte de dois mundos: um 
eminentemente actual e outro necessariamente 
rural. A Hybrid Country House é uma casa de 
campo que desvenda e oculta diferentes traços de 
construção, como se, a certa altura, deixássemos 
de perceber onde cada um termina e começa. 
Os materiais escolhidos, as madeiras, o vidro e 
o betão, seguem a filosofia expressiva de todo o 
desenho.

Hybrid Country 
House
Conceitos de Arquitectura
Architectural Concepts
Texto de Text by Cátia Fernandes

Pedro Duarte Bento calls it a «provocation to the very 

history of architecture». The architect wanted to create 

the design for a home that is part of two worlds at the 

same time: one very contemporary; the other necessarily 

rural. The Hybrid Country House is a country residence 

that reveals and conceals various constructive elements, 

as if, at a certain point, we can no longer make out 

where each one ends and the next begins. The materials 

used, timber, glass and concrete, follow the expressive 

philosophy of the entire design.

<Arquitectura> Architecture

http://pdb-arquitecto.blogspot.com

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



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

06

Experiente no segmento das habitações de luxo, 
a J. Camilo desenvolveu no coração da cidade um 
condomínio repleto de carácter e sofisticação. O 
empreendimento Living Porto goza de uma localização 
privilegiada com acessos imediatos às principais vias de 
comunicação. Se a isto juntarmos amplas zonas verdes 
e toda a atenção investida no detalhe da construção 
obtemos um condomínio singular, um novo conceito de 
habitação urbana. Sob o signo da água e da natureza, 
com uma área verde que totaliza 6000 m2, as zonas 

Experienced in the luxury housing sector, J. Camilo has 

developed a condominium full of character and sophistication 

in the heart of the city. The Living Porto development 

enjoys a prime location with direct access to Oporto’s main 

thoroughfares. If we add to this green spaces and the major 

attention invested into construction detail, we end up with a 

unique condominium, a new concept in urban housing. With 

water and nature as their main themes, and areas totalling 

6000 square metres, Living Porto’s exterior spaces beg you 

to take a stroll in them, while at every instant they are joined 

J.Camilo
Viver o Porto
Living Porto

exteriores do Living Porto convidam ao passeio. Em 
cada instante elas visitam o interior das habitações 
graças ao ritmo das janelas. 
Os arquitectos Paulo Fernandes Silva, Isabela 
Neves e Manuel Pais Vieira prestaram particular 
atenção aos pormenores e aos acabamentos. 
Predominam os tons das madeiras, do 
mármore travertino e do mármore branco. Nos 
apartamentos T2, T3, T4 e T5 o mobiliário foi 
desenhado e posicionado para criar espaços 
comunicantes.

by the properties’ interiors, through the flow of their 

windows.

Architects Paulo Fernandes Silva, Isabela Neves and 

Manuel Pais Vieira paid particular attention to details 

and finishes. Shades of wood, marble, travertine and 

white marble predominate. In the two to five-bedroom 

apartments the furniture has been designed and 

positioned to create communicating spaces. 

J. Camilo
Rua Pedro Hispano, 182-198 | 4100 Porto
Tel. Phone: +351 226 052 320 | Fax: +351 226 052 329
jcamilo@jcamilo.com | www.jcamilo.com
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HN 
Uma referência em promoção e gestão imobiliária
A benchmark in Office Real Estate promotion and management 
Escritórios
Offices

Arrábida Lake Towers, developed by HN, looks over the 

River Douro and over the Atlantic Ocean.

With architecture design from Mário Sua Kay, it comprises 

a building of superior quality, with surroundings featuring 

lakes, water features and green spaces. The Arrábida 

Lake Towers establishes a privileged work environment 

– major stimulus for productivity and efficiency.

Subject to meticulous planning and designed for the 

requirements of its occupants, the development focuses 

on the flexibility of spaces, in conjunction with its 

innovative aesthetic language. Offices are available for 

rent with areas ranging between 206 and 233 square 

metres.

O Edifício Bessa Leite II, integrado no O’Porto Bessa Leite 
Complex, vencedor do Óscar de Melhor Empreendimento 
do Ano 2007 na categoria de escritórios, distingue-se pelo 
conceito inovador capaz de responder, numa linguagem 
moderna, às necessidades empresariais. A arquitectura 
esteve a cargo de Mário Sua Kay e conjuga a flexibilidade 
dos espaços com fortes valores de eficiência energética e 
ambiental. Promovido pela HN, é a escolha acertada para 
desenvolver os negócios junto às mais importantes vias de 
comunicação da cidade. Para arrendamento estão disponíveis 
escritórios de  136 m2  a 339  m2. 

Part of the O’Porto Bessa Leite Complex, winner of the Oscar for 

the best development of 2007, office category, the Edifício Bessa 

Leite II stands out for its innovative concept able to respond, in a 

modern language, to business needs. The architecture comes care 

of Mário Sua Kay and combines flexibility of space with strong values 

of energy and environmental efficiency. Developed by HN, this is 

the right choice for developing business next to one of the most 

important thoroughfares in the city. Offices with areas ranging 

between 136 and 339 square metres are available for rent.  

Edifício Bessa Leite II
Arquitectura Premiada
Prize Winning Architecture

O Arrábida Lake Towers, promovido pela HN, lança 
as suas vistas sobre o rio Douro e sobre o Oceano 
Atlântico.
Com a arquitectura a cargo de Mário Sua  Kay, é 
composto por um edifício de superior qualidade 
com uma envolvente onde pontuam lagos, planos 
de água e áreas verdes. O Arrábida Lake Towers 
instaura um privilegiado ambiente de trabalho, 
estímulo da produtividade e da eficiência.
Objecto de um meticuloso planeamento e 
direccionado às necessidades dos seus ocupantes, 
o empreendimento aposta na flexibilidade dos 
espaços em conjugação com sua inovadora 
linguagem estética. Estão disponíveis para 
arrendamento escritórios de  206 m2  a 233  m2.

Contactos:
Tel. Phone: +351 225 573 270 | Fax: +351 225 022 750
depcomercial@hn.co.pt | www.hn.co.pt

www.arrabida-laketowers.com O Boavista Palace, da autoria de Mário Sua Kay e Arnaldo 
Amorim, integra dois elegantes palacetes que em conjunto 
farão um dos mais nobres empreendimentos do Porto. Um 
lugar de eleição com escritórios modernos de  250 m2  a 420  
m2, galeria comercial com lojas de 80m2 a 207 m2.

Boavista Palace, designed by Mário Sua Kay and Arnaldo Amorim, 

contains two elegant palaces, which together make up one of 

Oporto’s most exclusive developments. A select location with modern 

offices with areas between 250 and 420 square metres, and shopping 

galleries with shops of between 80 and 207 square metres.   

Boavista Palace Offices
No Coração da Cidade
In the Heart of the City

www.bessaleite.com

www.boavistapalace.com

1

2 3

4,5,7. Boavista Palace Offices
6. Edifício Bessa Leite II

4 5

6

7

1,2,3.  Arrábida Lake Towers

Arrábida Lake Towers
A Flexibilidade dos Espaços
The Flexibility of Spaces
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Implantada numa área de 20 hectares, a Quinta 
de Cravel, do grupo Teixeira Duarte, desenha-se 
sobranceira a Vila Nova de Gaia. O olhar, do alto 
do empreendimento, estende-se pelo rio Douro, 
Porto e as praias de Gaia. O projecto, pleno de 
potencial, traz ao centro urbano o conforto que 
só o ambiente de campo pode proporcionar. Um 

Developing in an area measuring some 20 hectares, 

Quinta de Cravel, part of the Teixeira Duarte group, 

rises up above Vila Nova de Gaia. Your gaze, from the 

top of the development, stretches over the River Douro, 

Oporto and Gaia’s beaches. The project, full of potential, 

brings the comfort that only a country atmosphere 

can achieve, right into this urban centre. An extensive 

Quinta de Cravel
Natureza na Cidade
Nature in the City

extenso jardim abraça o empreendimento e as 
árvores centenárias convivem lado a lado com a 
arquitectura contemporânea. 
A zona residencial é composta por dois edifícios 
(um já concluído, outro em construção e ambos em 
comercialização) de quatro pisos, com tipologias 
que vão desde o T1 ao T5. Os interiores dos 

garden embraces the development, and ancient trees rub 

shoulders with contemporary architecture.

The residential area comprises two four-storey buildings 

(one already completed, the other under construction, 

both up for sale), containing apartment configurations 

ranging between one and five-bedroom variants. 

Apartment interiors have been elegantly designed, with 

<Traders>
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Quinta de Cravel 
Tel. Phone: +351 223 744 840 | Fax: +351 223 744 679
quintadecravel@tduarte.pt | www.quintadecravel.pt

apartamentos foram concebidos com elegância 
e extrema qualidade. Foi recentemente iniciada a 
construção de um terceiro edifício já adquirido pelo 
Montepio Geral. 
A Quinta de Cravel é mais do que um condomínio 
habitacional, é um conceito de vida que tem na 
natureza um dos principais atractivos. Aberto a 
não residentes, o empreendimento possui ainda o 
Cravel Club que integra um restaurante de comida 
italiana, sala de convívio, de jogos, um lago e uma 
piscina (em construção).

the emphasis on extreme quality. Construction on a third 

building, already purchased by Montepio Geral bank, has 

just begun.

Quinta de Cravel is more than a housing development 

– it is a living concept where nature is one of its main 

attractions. Open to non-residents, the development 

also contains the Cravel Club, which features an Italian 

restaurant, social room, games room, a lake and a pool 

(under construction).  

<Traders>
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Optar por uma habitação de madeira é muito mais do que escolher 
uma casa. É decidir-se por uma forma de estar que tem o equilíbrio 
ecológico e o conforto como conceitos basilares. A Lapanda, Lda. é 
uma empresa promotora de projectos de carácter ambiental inovador. 
Neste momento está a desenvolver três programas de moradias em 
madeira maciça, pinho nórdico, junto às povoações de Levegada e 

Choosing a timber home is much more than choosing a house. It is opting for 

a way of living in which ecological balance and comfort are guiding factors. 

Lapanda, Lda. is a company that promotes environmentally innovative projects. 

At the moment it is developing three programmes of timber, Nordic pine, houses, 

close to the villages of Levegada and Vila Nova, located in the parish of Serra, 

in Tomar. In a region of great worth, with stunning views over the Albufeira de 

Vila Nova, situadas na freguesia da Serra, Tomar. 
Numa região de extremo valor, com uma vista 
deslumbrante sobre a Albufeira de Castelo do 
Bode, as vantagens em escolher uma casa de 
madeira são inúmeras, desde logo por se tratar de 
um material reciclável e biodegradável. Permite 
um isolamento acústico excepcional e o seu 
comportamento térmico possibilita uma maior 
rentabilização da energia. 
Os projectos da Lapanda, Lda. garantem 
a qualidade e durabilidade da construção. 
Edificadas de forma rápida e segura, as habitações 
proporcionam todo o conforto para uma vida 
saudável.

Preço da moradia: €425.000

Castelo do Bode, the advantages of choosing a timber 

home are numerous, starting from the fact that is 

features recyclable and biodegradable material. Timber 

ensures exceptional soundproofing and its effective 

isolation ensures lower energy costs.

Lapanda, Lda. projects guarantee construction quality 

and durability. Quickly and safely built, the houses provide 

all the comfort you need for a healthy life. 

Property price: €425,000

Lapanda, Lda.
Informações e vendas: José Coelho
Tel. Phone: +351 964 647 355 | +351 213 013 223
Fax: +351 213013224
jose.coelho@lapanda.pt | www.lapanda.pt

Lapanda
Conceitos de Vida
Living Concepts
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Em conjunto com a House Traders, a LT-Studios apresenta nesta 
edição uma aplicação do «New Reality» que permite a visualização a 
três dimensões de uma das habitações do empreendimento «Vale do 
Pisão» da empresa NorteGolfe.
Para a visualizar, basta fazer download e instalar o software 
através do seguinte link: http://www.lt-studios.com/newreality, 
apontar uma webcam para o marcador a preto e branco impresso 
nesta página. Quando olhar para o ecrã do seu computador poderá 
ver como o «New Reality» permite manipular objectos 3D sobre o 
ambiente real (a sua revista House Traders).

In conjunction with House Traders, this issue LT-Studios presents a «New 

Reality» application that allows the three-dimensional visualisation of one of 

the properties in the Vale do Pisão development belonging to NorteGolfe.

To view this, just download and install the software through the following 

link:http://www.lt-studios.com/newreality, point a webcam towards the 

black and white image printed on this page. When you look at the screen of 

your PC you will be able to see how «New Reality» allows the manipulation of 

3D objects on the real environment (your House Traders magazine).

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

LT - Studios
«New Reality»

Requisitos Técnicos Mínimos do PC para a aplicação «New Reality»:

1. Processador: 1.8 Ghz Intel Pentium 4 ou AMD Athlon ou 
equivalente;
2. Memória: 512 MB RAM;
3. Placa Gráfica: 64 MB NVIDIA GeForce 3 ou equivalente ou ATI 
Radeon 8500 series com suporte Pixel Shader 1.1 ou equivalente;
4. Espaço em Disco: 40 MB espaço livre;
5. Webcam com resolução 640x480 a 30 frames por segundo
6. Teclado e rato 
7. Windows XP com Directx 9.0c (actualizado)

A LT-Studios é uma empresa com sede no Porto, 
que trabalha na área da computação gráfica 
desde 1998. Desenvolve o seu negócio na área da 
visualização arquitectónica e na produção e pós 
produção de vídeo. Com o objectivo de encontrar 
novas formas de apresentação de um projecto, a 
LT-Studios criou uma nova aplicação de integração 
de 3D com o meio ambiente em tempo real: o  
New Reality. Esta aplicação foi desenvolvida com 
base no motor gráfico de jogos criado pela empresa 
Seed-Studios, empresa de desenvolvimento de 
jogos electrónicos para consolas, participada pela 
LT-Studios (www.seed-studios.com).
Este produto pode ser utilizado em áreas tão 
distintas como a promoção imobiliária, catálogo de 
produtos ou stands virtuais, livros didácticos, etc.

LT-Studios is an Oporto based company operating in 

computer graphics since 1998. It has developed its 

business in architectural visualisation and in video 

production and postproduction. With the aim of finding 

new ways of presenting a project, LT-Studios has created 

a new 3D application for integration into the environment 

in real time: New Reality. This application was developed 

using the graphic engine used in games created by  

Seed-Studios, a company part owned by  

LT-Studios that develops electronic games for  

consoles (www.seed-studios.com).

This product can be used in distinctive areas such as real 

estate promotion, product catalogues or virtual stands, 

educational books, etc.

Minimum PC requirements for the «New Reality» application:

1. Processor: 1.8 Ghz Intel Pentium 4 or AMD Athlon or equivalent;

2. Memory: 512 MB RAM;

3. Graphic card: 64 MB NVIDIA GeForce 3 or equivalent or ATI Radeon 8500 

series with Pixel Shader 1.1 support or equivalent;

4. Disc space: 40 MB free space;

5. Webcam with 640x480 resolution at 30 frames per second

6. Keyboard and mouse 
7. Windows XP with Directx 9.0c (updated)

1. Empreendimento: Edifício do Parque — RAR. Cliente: House of Brands
2. Complexo Agros. Cliente: Rocha Leite Arquitectos
3. Empreendimento: Vale do Pisão. Cliente: NorteGolfe

1. Project: Edifício do Parque – RAR. Client: House of Brands

2. Agros Complex. Client: Rocha Leite Arquitectos

3. Project: Vale do Pisão. Client: NorteGolfe

1

2
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Herdade da Malhadinha Nova
Tradição e Design
Tradition and Design
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by António Homem Cardoso

Os cheiros, os sabores e os olhares doces do 
Alentejo misturam-se com os tons da modernidade. 
A Herdade da Malhadinha Nova Country House & 
Spa é um projecto familiar que se transformou 
numa referência na arte de bem receber e servir ou 
não estivesse a sua adega na Rota dos Vinhos do 
Alentejo. Esta típica herdade, situada em Albernôa, 
Beja, conheceu a mudança em 1998 altura em que 
o chão recebeu a vontade do homem em torná-lo 
próspero. A Herdade reúne um conjunto de quartos 
espaçosos e confortáreis que acolhem o visitante 
na calmaria dos dias. Para relaxar, a piscina e o 

The aromas, the flavours, and the sweet visions of the 

Alentejo blend with shades of modernity. Herdade da 

Malhadinha Nova Country House & Spa is a family run 

project that has become a respected name in the art 

of fine service and hospitality, earning a place on the 

Alentejo Wine Route. This typical estate, located in 

Albernôa, Beja, underwent its miraculous turnaround 

back in 1998, when its soil was initially put to good 

use. The estate houses a succession of spacious and 

comfortable rooms, welcoming guests on calm, calm 
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Spa, decorados com detalhes de 
contemporaneidade, são a opção 
clara. O restaurante com cozinha 
de autor situa-se no edifício 
da adega e aí é possível provar 
os sabores da terra alentejana 
numa mistura audaciosa com 
as novas interpretações. Os 
vinhos são o tema central mas 
outras actividades podem 
ser desenvolvidas – semanas 
temáticas, passeios a cavalo, 
BTT, moto 4, pesca – seja para 
grupos ou empresas.

days. To relax, the pool and the spa, 

decorated with their contemporary 

detailing, are the obvious choice. 

The restaurant, with its designer 

cooking, is located in the winery, and 

here you can sample the flavours of 

the Alentejo in a daring combination 

of new interpretations. Wine is the 

central theme, but other activities 

can also be enjoyed here – themed 

weeks, horse riding, mountain biking, 

quad biking, fishing – for group 

bookings and companies. 

Herdade da Malhadinha Nova Country 
House & Spa
7800-601 Albernôa – Beja
Tel. Phone +351 284 965 210
Fax. +351 284 965 211
www.malhadinhanova.pt 
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Mente aberta, corpo relaxado 
e a viagem pode começar. 
Uma jornada de impressões 
epidérmicas e mesmo visuais. 
Este Spa do século XXI situa-se 
no coração da cidade de Berlim 
e foi desenhado pelo gabinete 
de arquitectura de Alexander 
Plajer e Werner Franz. Pensado 
ao pormenor para ser o refúgio 
do espírito e do corpo, o Yi-Spa 
é a personificação da elegância. 
O contraste dos materiais e 
das tonalidades conferem-lhe 
carácter. O jogo faz-se com 
matérias naturais, como a 
madrepérola e madeira, em 
sinergia com o vidro colorido, 
plantas exóticas, iluminação 
indirecta e fragrâncias delicadas.

Open your mind, relax your body and 

let the journey begin. This is a journey 

of impressions that are skin-deep 

and also visual. This 21st Century Spa 

is located at the heart of the city 

of Berlin and was designed by the 

architectural practice of Alexander 

Plajer and Werner Franz. Meticulously 

conceived to be a refuge for the 

spirit and for the body, the Yi-Spa is 

the personification of elegance. The 

contrast of materials and colours 

give it character. The secret lies in 

the combination of natural materials 

like mother-of-pearl and wood with 

stained glass, exotic plants, indirect 

lighting and delicate fragrances. 

An element of surprise takes over 

<Design>

Yi-Spa Studio
Colorações Terapêuticas
Therapeutic Colours
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Ken Schluchtmann
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<Hotel Decor> Hotel Décor

A surpresa acontece de imediato na recepção 
do Spa com as cores quentes e escurecidas 
das paredes que conferem uma sensação 
reconfortante. Para os tratamentos de bem-estar o 
cliente pode escolher dentre três salas diferentes: 
um compartimento mais colorido, outro mais 
escuro ou ainda o quarto quase branco, não fosse o 
cor-de-rosa enérgico. O esquema de tons faz parte 
desse todo terapêutico. O desenho de  
Plajer & Franz vai ao encontro do conceito holístico 
que o Spa quer alcançar, e o equilíbrio faz-se deste 
todo de sensações.

as soon as you walk in the Spa’s reception, which has 

warm and darkened colours on the walls, creating a 

comforting atmosphere. For the spa treatments clients 

can choose between three different rooms: one more 

colourful, another darker and a third white room, with a 

touch of energetic pink. The colour scheme is all part of 

the therapy. The design created by Plajer & Franz is in 

touch with the holistic concept that the Spa wishes to 

practice and true balance is felt through this mixture of 

sensations.

www.yi-spa.com 
www.plajer-franz.de 

<Design>
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Croácia
«Coroa da Criação»
«Crown of Creation»
Texto de Text by Paula Monteiro
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by   
Croatian Tourist Board

<Viagem> Travel

Embracing the Mediterranean, the Alps and its plains; 

bathing its coastline, all 1800km of it, in the Adriatic Sea, 

joined by 1185 islands and islets, some of which George 

Bernard Shaw described as «created out of tears, stars 

and breath» by God, who wished to crown his work on 

the last day of Creation, the young Republic of Croatia is 

a country filled with places to visit: nature parks, white 

pebbled beaches, verdant woods, bays of clear blue 

waters and monumental cities, all rubbing shoulders in 

this magnificent setting.

Croatia cradles a succession of cities and islands rich in 

history and tradition in its hills, forests, meadows and 

the undulating waters of the Adriatic. Setting off from 

Zagreb, the inland capital, Croatia proudly displays its 

many attractions: from the ancient city of Dubrovnik, 

classified by UNESCO as a world heritage site; to Sibenik, 

the oldest town on the Adriatic, where you can visit 

the cathedral dedicated to St James; or the Plitvice 

Abraçando o Mediterrâneo, os Alpes e as suas 
planícies; deixando-se banhar, na sua costa de 
1800 km, pelo Mar Adriático, onde pontilham  
1185 ilhas e ilhotas, descritas por George Bernard 
Shaw como «lágrimas, estrelas e suspiros de 
Deus para coroar o trabalho da Criação», a jovem 
República da Croácia é um país repleto de locais 
a visitar: parques naturais, praias de seixos 
brancos, bosques verdejantes, baías com águas 
de azul translúcido e «cidades-monumento» 
congregam-se num sedutor agrupamento.
Tendo como ponto de partida Zagreb, a capital 
no interior, a Croácia exibe os seus múltiplos 
atractivos: desde a cidade antiga de Dubrovnik, 
classificada pela UNESCO como património 
mundial; passando por Sibenik, o mais antigo 
burgo do Adriático, onde se pode visitar a Catedral 

1



National Park, located in a magnificent forest, with its 

16 interconnected natural lakes, forming a series of 

majestic waterfalls. 

This small country, extending in the form of a 

boomerang, entices you, as its shape dictates, to return 

again and again. 

Como ir:
Voos TAP ou Lufthansa para Zagreb com partida de Lisboa a partir 
de €118 + Taxas (ida e volta)
Voo Lufthansa para Zagreb com partida do Porto a partir de  
€119 + Taxas (ida e volta)

O que visitar:
Cidade Antiga de Dubrovnik; Catedral de Santiago em Sibenik; 
ilha de Mljet, parque nacional com duas baías de tranquilas 
águas; Parque Nacional de Plitvice; a cidade de Rovinj, rodeada de 
colinas, e onde se destaca a torre da Catedral de Santa Eufémia.

How to get there:

TAP or Lufthansa return flights from Lisbon available from €118 + taxes

TAP or Lufthansa return flights from Oporto available from €119 + taxes  

What to visit:

The ancient city of Dubrovnik; the Cathedral of Saint James in Sibenik; the 

island of Mljet, a national park with two bays of calm waters; Plitvice National 

Park; the city of Rovinj, surrounded by hill and highlighted by the tower of the 

Cathedral of Saint Euphemia.

dedicada a Santiago; ou pelo Parque Nacional 
de Plitvice, localizado num magnífico bosque 
com os seus 16 lagos naturais, unidos entre si, e 
formando uma série de majestosas cascatas; a 
Croácia anicha nas suas colinas, florestas, prados 
ou no ondulante mar Adriático um conjunto de 
cidades e ilhas repletas de história e tradição.
Este pequeno país que se estende em forma de 
bumerangue sugere, como o seu formato, um 
sempre renovado retorno.

<Viagem> Travel

www.croatia.hr

1. Rovinj – Fotografia de Photography by Milan Babi 
2. Sibenik – Fotografia de Photography by Damir Fabijani 
3. Kornati – Fotografia de Photography by Ivo Pervan
4. Rab – Fotografia de Photography by Miro Andri 
5. Dubrovnik – Fotografia de Photography by Andrija Carlli
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No topo do Hotel Mandalay Bay, 
em Las Vegas, o restaurante 
Mix incorpora o que o seu 
nome realmente significa. É 
uma mistura explosiva de luxo, 
culinária e design de interiores. O 
Mix é ele próprio uma verdadeira 
atracção. A liderar o restaurante 
de autor está o chef Alain 
Ducasse, um nome de peso 
no universo da gastronomia 
contemporânea. Das suas 
mãos saem pratos clássicos e 
modernos originários da cozinha 
francesa e americana. Os  
250 convidados a experimentar 
as delícias do chef recebem 
o glamour da decoração do 
designer Patrick Jouin e do seu 
mítico candeeiro de sete metros 
e 15.000 esferas de vidro. O 

At the top of the Mandalay Bay 

Hotel, in Las Vegas, Mix restaurant 

embodies the exact meaning of its 

name. An explosive blend of luxury, 

gastronomy and interior design, Mix 

is an attraction on its own. Heading 

the gourmet restaurant, chef Alain 

Ducasse, an important name in the 

world of contemporary cuisine. From 

his hands come classic and modern 

dishes, inspired by French and 

American cooking. The 250 guests 

sampling the chef’s delicacies are 

welcomed by the glamorous décor of 

Patrick Jouin and the mythical  

seven-metre chandelier comprising 

15,000 glass spheres. The seductive 

Mix in Las Vegas
Experiência Multi-Sensorial
Multi-Sensorial Experience
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Thomas Duval

vermelho sedução do lounge 
e bar contrasta com o branco 
puro do restaurante. Janelas de 
grandes dimensões permitem 
um vista impressionante 
sobre os montes de Las Vegas, 
o «Parque de Diversões da 
América». No Mix pode  
deixar-se ficar numa refeição 
mais demorada ou entregar-se 
a um descontraído cocktail 
ao início da noite. Cenários 
surpreendentes que convergem 
na genialidades da gastronomia 
e do design.

red of the lounge and bar contrasts 

with the pure white of the 

restaurant. Broad windows enable an 

impressive view over the hills of Las 

Vegas, America’s amusement park 

par excellence. In the Mix, you can 

take your time over a leisurely meal 

or surrender to a relaxed cocktail at 

the start of the evening. Surprising 

scenery joined by the wonders of 

gastronomy and design.

www.chinagrillmgt.com/mixLV
www.mandalaybay.com 
www.patrickjouin.com

<Sabores> Flavours
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Para si
For you

<Sugestões> Suggestions

Relógio Diesel, Mulher, 
Colecção de Natal 2007/2008 
Diesel watch, Women, Christmas 

Collection 2007/2008 

www.camelactive.de
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Para a casa
For the home

Regadores Koziol, 
Colecção Black is Black 
Koziol watering cans, Black is 

Black collection 

www.koziol.de
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Estante para livros PACK OF DOGS do 
estúdio mexicano NEL
PACK OF DOGS bookcase from Mexican design 

house NEL

www.nel.com.mx

Poltrona EVITA da marca 
portuguesa Truffa – Precious 
Design 
EVITA armchair from Portuguese 

make Truffa – Precious Design 

www.truffadesign.com

Móvel Diamond, Limited Edition, da marca 
Boca do Lobo
Diamond furniture piece, Limited Edition, from 

the brand Boca do Lobo

www.bocadolobo.com

Bolsa para telemóvel, Louis 
Vuitton, © LOUIS VUITTON / 
MICHAEL BRUNN 
Mobile phone case, Louis Vuitton, 

© LOUIS VUITTON / MICHAEL 

BRUNN 

www.louisvuitton.com 

Cinto Diesel, Homem, Colecção 
de Natal 2007/2008 
Diesel belt, Men, Christmas 

Collection 2007/2008 

www.diesel.com

Colar e brincos «A la folie», 
Louis Vuitton, © LOUIS 
VUITTON / PHILIPPE JUMIN
Necklace and earrings «A la folie», 

Louis Vuitton, © LOUIS VUITTON / 

PHILIPPE JUMIN 

www.louisvuitton.com 

Sombras e baton da colecção 
Fall Look 2007 da Dior. 
Eye shadow and stick from Fall 

Look 2007 collection from Dior. 

www.dior.com
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Paula Cruz
Tela Sentida
Art and Emotion
Texto de Text by Cátia Fernandes  Imagens gentilmente cedidas por  Images kindly given by Paula Cruz

something intrinsic and dominant. 

From a great energy and dramatic 

intensity, the ideas of Paula Cruz 

are revealed in the thickness of the 

paintbrush, in the colour it brings to 

the canvas, almost always powerful 

shades of blood red or black. Over 

ten years the artist has displayed 

her sensations, the way in which she 

observes the universe, in various 

locations, namely Berlin, New York, 

Barcelona and Florence.

das formas o acto de criação 
está lá, como algo intrínseco 
e avassalador. De uma grande 
energia e intensidade dramática, 
as ideias de Paula Cruz são 
reveladas na espessura do 
pincel, na cor que ele leva à 
tela, quase sempre tonalidades 
fortes como o vermelho sangue 
ou o negro. Ao longo de dez 
anos, a artista tem mostrado 
as suas sensações, a forma 
como ausculta o universo, em 
vários locais, nomeadamente 
Berlim, Nova Iorque, Barcelona e 
Florença.

<Arte> Art

«A Pintura vivencio-a visceralmente. Evoco a 
emoção sentida a cada momento. O Absoluto, o 
toque espiritual, a cura é parte abrangente ao 
gesto interactivo do conhecimento e da busca de 
mim própria». As palavras são de Paula Cruz, a 
poetisa pintora… ou pintora poetisa. De qualquer 

«I experience painting viscerally. I evoke the emotion 

felt at every moment. The Absolute, the spiritual touch, 

the cure is an integral part of the interactive gesture 

of the knowledge and search for myself». These words 

are those of Paula Cruz, the poetess painter… or painter 

poetess. Whichever, the act of creation is there, like 

www.paulacruz.net
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A EXPONOR recebeu, entre os dias 6 e 10 de 
Setembro, a 17.ª edição da CERANOR – Casa, 
Decoração e Brinde. A feira, que privilegia a 
comunicação e os negócios, reuniu na mesma mesa 
de trabalho vários profissionais do sector. Cerca de 
30 mil visitantes, 800 expositores e 53 mil metros 
quadrados de área expositiva foram os números do 
sucesso da CERANOR. 

Between 06 and 10 September, EXPONOR welcomed the 

17th edition of CERANOR – Casa, Decoração e Brinde. The 

fair, designed to encourage communication and business, 

brought together various professionals from the home, 

decoration and gift sector. The event proved its success 

with around 30,000 visitors, 800 exhibitors and  

53,000 square metres of exhibition space.

CERANOR
A Arte de Decorar
The Art of Decorating
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

1

2

Quem visitou o certame teve ainda a 
oportunidade de conhecer o «Espaços de 
Sabor», um restaurante decorado por Paula 
Manteigas utilizando alguns produtos das 
marcas expositoras, o «Espaço Arts & Crafts», 
a exposição «40 anos de Design em Portugal», 
da Dimensão e muitas outras actividades 
paralelas distribuídas entre workshops e 
conferências.

Anyone visiting the event also had the chance to 

sample «Espaços de Sabor», a restaurant decorated 

by Paula Manteigas, using some of the products 

from exhibiting brands, or to enjoy the «Arts & 

Crafts Space», the «40 years of design in Portugal» 

exhibition by Dimensão, and many other parallel 

activities distributed between workshops and 

conferences.

1. Espaços de Sabor | 2. JUVA | 3. Numero Living |4. Carving 
5. Home Fashion | 6. Tescoma

3

4

5

6
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Inspirado em modelos de grande sucesso dos anos 60 do século XX, 
o novo Mini Clubman constitui a variante carrinha da actual geração 
Mini. Conciliando a funcionalidade e versatilidade reconhecidas das 
carrinhas, a viatura mantém toda a elegância da contemporânea 
estirpe Mini, acrescentando-lhe 24 cm de comprimento. 
Na fase de lançamento, o Mini Clubman vai estar disponível em três 
versões: Cooper D, com motor diesel de 1,6 litros de 110 cavalos, 
Cooper e Cooper S, ambos com motorização a gasolina de 1,6 litros e 
com 175 e 120 cavalos respectivamente. 
Espaço generoso, motores potentes e design carismático e funcional 
são os principais predicados da mais recente proposta do carismático 
Mini.

Inspired by the hugely successful models of the 1960s, the new Mini Clubman 

is an estate version of the new Mini generation. Reconciling the recognised 

functionality and versatility of estate cars, the car maintains all the elegance 

of the contemporary Mini breed, adding a further 24 cm in length. 

In the launch phase, the Mini Clubman will be available in three versions: 

Cooper D, with 110 bhp 1.6 litre diesel engine; Cooper; and Cooper S. both with 

1.6 litre petrol engines, and with 120 and 175 bhp respectively.

Generous on space, powerful engines and charismatic and functional design 

are the main features of the latest proposal from the charming Mini. 

Mini Clubman
A Potência de uma Estirpe
The Power of a Thoroughbred
Texto de Text by Paula Monteiro

<Automóvel> Car




