






<Editorial>

Só o ser o humano tem a infinita capacidade de 
sonhar, projectar os sonhos e materializá-los em 
formas sublimes e eternas. As novas tecnologias 
e as matérias dão uma ajuda preciosa na 
engrenagem, mas também aqui a intervenção do 
Homem é determinante.
A arte e o engenho estão em destaque na edição de 
Junho/Julho da House Traders. Desfilam objectos, 
formas e espaços que nasceram da inovação. 
No Especial Banho surpreendem colecções que 
reinterpretam os paradigmas da decoração. O 
simples nunca é simples e cada detalhe conta. 
Álvaro Siza, o mais conceituado dos arquitectos 
portugueses, deslinda um pouco da sua história, 
um percurso ímpar e universal, de extrema 
sensibilidade espacial.
Iluminamos-lhe o conhecimento com algumas 
sugestões tentadoras e visitamos os eventos que 
marcaram o sector da decoração e construção.  
Há um mundo interminável por descobrir. Nós 
mostramos-lhe o caminho.
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Um Banho de Imaginação
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Cátia Fernandes, Directora Editor

Only human beings have the infinite capacity to dream, 

plan their dreams and make them come true in sublime 

and eternal forms. New technologies and materials 

provide precious help in the whole process, but man also 

plays a vital role in this.

Art and ingenuity are under the spotlight in the June/July 

issue of House Traders, bringing you a conveyor belt 

of objects, forms and spaces born of innovation. In our 

Bathroom Special you’ll find collections that redefine the 

guidelines of decoration. Simple is never simple and every 

detail counts.

Álvaro Siza, the most respected of Portuguese architects, 

reveals a little of his story, a unique and universal journey 

of extreme spatial sensitivity.

We enlighten you with some tempting suggestions and 

visit the events to have marked the decoration and 

construction sector. 

A world of endless possibilities awaits you – just let us 

show you the way.  
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Pavilhão Augusto Gomes
Projecto em Desenvolvimento
Project in Development

Após uma primeira proposta para a construção 
de um Pavilhão na Escola Secundária Augusto ter 
ficado parada por falta de fundos, e que consistia 
na instalação do edifício sob as copas de três 
árvores, o arquitecto Pedro Barata Castro realizou 
um segundo projecto financeiramente mais 
comportável – os tempos de montagem e os custos 
são inferiores graças ao recurso a um modelo 
pré-fabricado, adaptado, no entanto, ao espaço a 
que se destina. O projecto encontra-se em fase de 
desenvolvimento.

After the first proposal for the construction of a pavilion 

at the Escola Secudária Augusto, consisting of placing 

the building under the canopy of three trees, was halted 

due to lack of funds, architect Pedro Barata Castro has 

come up with a second, financially manageable project 

- construction time and costs are reduced thanks to the 

use of a prefabricated model, adapted, however, to the 

space in which it is to be placed. The project is now in the 

development stage.

Ncoisas
Multiple Choice

«Le Corbusier, A Arte da Arquitectura»
«Le Corbusier, The Art of Architecture»

Mais do que arquitecto, Le Corbusier desenvolveu 
outros projectos de design de interiores, pintura, 
cinema e livros. É para mostrar esta riqueza 
criativa que se realiza no Museu Colecção Berardo, 
entre os dias 19 de Maio e 17 de Agosto, a primeira 
grande Exposição em Portugal do prolífero artista 
suíço. A exibição, intitulada «Le Corbusier, Arte 
da Arquitectura», inclui pinturas, desenhos, 
esculturas, peças de mobiliário, primeiras edições 
da Livraria Le Corbusier e mais de 70 objectos da 
colecção particular do arquitecto.

Ncoisas
Multiple Choice

www.baratacastro.com

www.museuberardo.com

More than an architect, Le Corbusier developed other 

projects, including interior design, painting, films and 

books. To display this creative wealth, the Museu 

Colecção Berardo is to hold the first major exhibition in 

Portugal of the prolific Swiss artist, between May 19 and 

August 17. The exhibition, entitled «Le Corbusier, Art of 

Architecture», includes paintings, drawings, sculptures, 

pieces of furniture, first editions of Le Corbusier 

literature and over 70 objects from the architect’s private 

collection.

Green View
Envolto em Verde
Surrounded by Green

Functionality, simplicity, and harmony are the qualities 

that stand out in Green View closed condominium, a 

recently built development from Vigolarte, located in 

Pousos, in Leiria. With just 11 four(+1)-bedroom  houses, 

distributed in two lines, and integrated into a fenced 

site of 5000 square metres, Green View’s greatest asset 

is the natural green of the surrounding landscape – an 

invitation for relaxation and harmony.

Funcionalidade, simplicidade e harmonia são as 
qualidades que se destacam no condomínio fechado 
Green View, um empreendimento recém-construído 
da Vigolarte, localizado nos Pousos, em Leiria. Com 
apenas 11 moradias de tipologias V4+1, que se 
distribuem por duas linhas e se integram em  
5.000 m2 de área vedada, o Green View tem no verde 
natural da paisagem envolvente a sua principal 
mais-valia – um convite ao descanso e à harmonia.

J. Camilo
Living Famalicão

The Living Famalicão development, from J. Camilo, 

introduces a new concept in urban living to the property 

market, founded on quality and sophistication. Built in 

an area of around 2000 square metres, Living Famalicão 

comprises three blocks of apartments, providing  

35 properties of configurations ranging from 2-bedroom 

to 3(+1)-bedroom. Five commercial outlets are also 

included in this housing project.

O empreendimento Living Famalicão, promovido 
pela J. Camilo, introduz no mercado imobiliário um 
novo conceito de habitação urbana fundado na 
qualidade e na sofisticação. Implementado numa 
área com cerca de 2.000 m2, o Living Famalicão é 
composto por três blocos de apartamentos que 
colocam à disposição dos interessados  
35 habitações de tipologias que variam entre os 
T2, T3 e T3+1. Um conjunto de cinco lojas está 
igualmente incluído no conjunto habitacional.

www.vigolarte.com

www.jcamilo.com

1.  Pavilhão Philips 
na World’s Fair em 
Bruxelas Philips Pavilion 

at the World’s Fair in 

Brussels, 1958 © FLC / 
VG Bild-Kunst, Bonn, 
2007

 
2.  Retrato de Le Corbusier 

Portrait of Le Corbusier, 
1960-65, © FLC/VG 
Bild-Kunst, Bonn, 2007
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Nunes Santos & Silva
Quinta Elisabeth

A property development by Nunes Santos & Silva, the 

Quinta Elisabeth, located in the city of Funchal, Madeira, 

is a development of unique characteristics: surrounded 

by stunning scenery, the nine luxury properties have 

been designed to a contemporary architectural language. 

The green spaces, and the Bay of Funchal compose the 

framework surrounding the houses, located not far from 

the urban centre.

Projecto imobiliário da Nunes Santos & Silva, a 
Quinta Elisabeth, localizada na cidade do Funchal, 
é um empreendimento de características únicas: 
enlaçadas por uma paisagem deslumbrante, as 
nove moradias de luxo foram pensadas seguindo 
uma linguagem arquitectónica contemporânea. 
Os espaços verdes e a baía do Funchal compõem 
a moldura que envolve as habitações, situadas na 
imediação do centro urbano.

Ncoisas
Multiple Choice

«Design Factory»
Pela RAR Imobiliária
By RAR Imobiliária

With a strategy based on innovation, design and product 

sustainability, RAR Imobiliária has created the «Design 

Factory», an office designed to ensure a personalised 

services for clients, used for research and the proposal 

of new solutions and trends in the many areas of living, 

both in terms of interior design and in the latest home 

concepts and trends.

Tendo como princípio da sua estratégia a 
diferenciação pela inovação, pelo design e pela 
sustentabilidade do produto, a RAR Imobiliária 
criou o «Design Factory», um gabinete que irá 
garantir aos clientes um serviço personalizado, 
apto para a investigação e para a proposta 
de novas soluções e tendências nas diversas 
vertentes do habitar, tanto no sector do design 
de interiores como ao nível dos mais recentes 
conceitos e orientações de Casa.

http://nss-empreendimentos.com

http://imobiliaria.rar.pt
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A Interforma Casa apresentou no dia 14 de Maio as 
colecções de têxtil-lar de Fátima Lopes, compostas 
por três temas: Just Married, dedicada aos  
recém--casados; Cristais Swarovski, jogo de 
contrastes entre o mate e brilho, com aplicações do 
logótipo da estilista em cristais Swarovski; e Fátima 
Lopes, inspirada na colecção de moda da criadora 
portuguesa. 

Last May 14, Interforma Casa presented the home-textile 

collections of Fátima Lopes, comprising three themes: Just 

Married, dedicated to the recently wed; Swarovski Crystals, 

a play on contrasts between matt and sparkle, with 

applications in Swarovski Crystals of the designer’s logo; 

and Fátima Lopes, inspired by the fashion collections of the 

Portuguese clothes designer.

dedois
Novas Criações
New Creations

Império dos Sentidos
Artefactos do Século XX
20th Century Pieces

Interforma Casa
By Fátima Lopes

Ncoisas
Multiple Choice

A Sopsa, com a participação do ISEP e da FEUP, 
criou o «Blue Bee» – um contentor adaptável aos 
diversos espaços urbanos e a distintos conceitos 
arquitectónicos e que valoriza o espaço envolvente 
onde é colocado dada a sua forte componente de 
design. Criado pelo designer Henrique Cayatte, o 
«Blue Bee» é um objecto funcional e estético.

Sopsa, in conjunction with ISEP and FEUP, has created 

the «Blue Bee», a container adaptable 

to varied urban spaces and to distinct 

architectural concepts, and which 

adds value to the surrounding space 

in which it is placed given its powerful 

design component. Created by 

designer Henrique Cayatte, the «Blue 

Bee» is a functional yet aesthetic 

object.

Designers Guild
«fragrant home»

A Designers Guild, famosa pela sua criatividade no 
universo do design de interiores, concebeu uma 
aromática colecção de fragrâncias – a «fragrant 
home». Destinada a perfumar o corpo e a casa, a 
nova gama é composta por três aromas: o florido 
«first flower», o misterioso «waterleaf» e o odor a 
terra de «green fig».

The Designers Guild, famous for its creativity in the 

interior design universe has come up with an aromatic 

collection of fragrances – «fragrant home». Designed 

to perfume the body and the home, the new range is 

made up of three aromas: the floral «first flower»; the 

mysterious «waterleaf»; and the earthy odour  

of «green fig».

Ncoisas
Multiple Choice

Blue Bee
Ecoponto com Design
Designer Recycling Point

O designer e artista plástico José Martins criou 
um novo conjunto de peças de mobiliário no qual 
a mescla de distintos materiais imprime uma 
marcante sofisticação. Os recentes e modernos 
objectos decorativos podem ser encontrados nas 
lojas da marca dedois®. 

Designer and artist José Martins has created a new 

collection of furniture pieces in which the blend of 

distinctive materials endows them with striking 

sophistication. These new and modern decorative objects 

can be found in shops of the dedois® brand.

Especializada em mobiliário, iluminação, pintura e 
artes decorativas do século XX, a Império dos Sentidos 
apresenta um conjunto de peças de várias épocas, 
com especial destaque para os períodos Art Déco e 
Pós-Guerra. Os trabalhos de restauro são realizados 
em oficina própria por pessoal especializado.

Specialised in furniture, lighting, painting and decorative 

arts of the 20th Century, Império dos Sentidos presents a 

collection of pieces from various eras, with special emphasis 

on Art Deco and Post-War periods. Restoration work is 

completed in their own workshop by specialised employees.

www.dedois.com www.imperiodossentidos.com

www.designersguild.com

www.isep.ipp.pt

Edra
«Aguagpé»

Norquite
Nova Colecção de Sofás
New Sofa Collection

A poltrona «Aguagpé», criada por Fernando e 
Humberto Campana para a Edra, parece um 
nenúfar – as suas espessas pétalas em couro (em 
branco, rosa, verde suave ou na cor natural) brotam 
espontaneamente das pernas, semelhantes a raízes 
vegetais. 

The «Aquagpé» armchair, created by Fernando and 

Humberto Campana for Edra, appears like a water Lilly 

– its dense leather petals (in white, pink, soft green or 

natural colour) erupt spontaneously from the legs, just as 

vegetable roots..

A Padimat inaugurou um novo showroom com 
800 m2. Localizado no Edifício Via Norte Trade 
Center, no Porto, o espaço apresenta diversas 
novidades, nomeadamente no sector das cozinhas, 
com as marcas Binova e Gaggenau; na área do 
mobiliário, com a Cappellini; e também no sector dos 
revestimentos e do banho.

Padimat had opened a new showroom, 

800 square metres in area. Located in the 

Via Norte Trade Center building, in Oporto, 

the space contains several new products, 

primarily in the kitchen sector, with 

brands Binova and Gaggenau; in furniture, 

Cappellini; and also in the flooring and wall 

covering, or bathroom sectors.

www.edra.com

www.padimat.pt

Na sua nova Colecção de Sofás, a Norquite – 
Decoração de Interiores apresenta uma compilação 
de modelos contemporâneos, adaptável a diversos 
ambientes decorativos. Em diferentes tipos de 
tecidos e pele, os sofás podem surgir em distintas 
composições de dimensões e design.

In its new sofa collection, Norquite – Decoração de 

Interiores presents a compilation of contemporary models, 

adaptable to various decorative environments. In different 

kinds of fabrics and leather, the sofas come in various 

dimension and design compositions.

www.interforma.com.pt

www.norquite.com

Padimat
Novo Showroom
New Showroom
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«A Arte da Terra» realiza, entre os dias 1 de 
Junho e 6 de Julho, uma exposição versando o 
culto antoniano. Intitulada «Santo António – A 
transformação da Palavra… em Arte», a mostra 
reúne mais de meio milhar de peças ilustrativas da 
influência que o culto ao frade franciscano exerceu 
em diferentes gerações e correntes artísticas.

«A Arte da Terra» will hold, 

between June 01 and 06, an 

exhibition all about Saint Anthony. 

Entitled “Saint Anthony – The 

transformation of the Word… in 

Art», the show brings together 

over 500 pieces illustrative of 

the influence the worship of the 

Franciscan monk has had on 

different generations and artistic 

movements.

Ceranor
18.ª Edição
18th Edition

«A Arte da Terra»
Exposição sobre Santo António
Exhibition on Saint Anthony

Ncoisas
Multiple Choice

A exposição «A Educação do Príncipe. Obras-Primas 
da Colecção do Museu Aga Khan», inaugurada 
em 13 de Março, estará patente na Galeria de 
Exposições Temporárias do Museu Calouste 
Gulbenkian até ao próximo dia 6 de Julho. O 
conjunto das obras apresentadas é representativo 
da produção artística do mundo islâmico. 

The exhibition: «The Education of 

the Prince. Masterpieces from the 

Collection of the Aga Khan», opened 

on March 13 and will be on show in 

the Temporary Exhibition Gallery of 

the Calouste Gulbenkian Museum 

until July 06. The collection of works 

presented is representative of the 

artistic production of the Islamic 

world.

«A Educação do Príncipe»
Na Gulbenkian
At the Gulbenkian

www.ceranor.exponor.pt

www.aartedaterra.pt www.gulbenkian.pt

To be held between September 03 and 07, at the Exponor 

exhibition centre, the 18th edition of Ceranor – Home, 

Decorations and Gift, promises to be an event full of 

variety, exhibitors and visitors. One of the main new 

launches related to the fair is the «Decoration Blog». 

With the main aim of getting cybernauts excited about 

decoration, the blog will be a place for discussion and 

information, accessible at  

http://exponordecoracao.blogspot.com.

A realizar entre os dias 3 e 7 de Setembro, na 
Exponor, a 18.ª edição da Ceranor – Casa, Decoração 
e Brinde promete ser um evento repleto de 
variedade, expositores e visitantes. Uma das 
principais novidades lançadas no âmbito da feira é 
o «Blogue da Decoração». Com o principal objectivo 
de despertar os cibernautas para a decoração, o 
blogue será um espaço de debate e de informação, 
acessível digitando  
http://exponordecoracao.blogspot.com.

www.exponor.pt

Estandarte (calam)

Irão, século XVI | Aço

Alt.: 81,5 cm; Larg.: 32,5 cm

AKM 00679

© The Aga Khan Trust for Culture, Geneva
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Quinta SC
Na Verdura do Bosque
In the Green Depths of the Woods
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  Paulo Fernandes Silva
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Circundada pela verdura de um bosque e pela 
superfície ajardinada que serve de entrada para 
o arvoredo, a Quinta SC, localizada na região do 
Porto, apresentou-se como um desafio para o 
arquitecto Emanuel Fernandes Silva – tratava-se 
de reabilitar uma casa do século XIX que tinha 
sido objecto de sucessivas ampliações, algumas 
prejudiciais para a estética e harmonia do conjunto 
habitacional.
Preservando a volumetria e a envolvente 
pré-existentes, Emanuel Fernandes Silva, em 
colaboração com os arquitectos Isabela Neves, 
Manuel Pais Vieira e Paulo Fernandes Silva, 
introduziu algumas alterações necessárias aos 
actuais padrões de conforto e que assinalam 
assumidamente a época de intervenção da casa.

Surrounded by the leafy green of a wood and by the 

landscaped area of the entrance to the trees, Quinta SC, 

located in the Oporto region, presented a real challenge 

for architect Emanuel Fernandes Silva – the project 

involved renovating a 19th-century house that had been 

extended on several occasions, on some detrimentally so, 

in terms of the looks and harmony of the whole.

Retaining the size and the existing surroundings, 

Emanuel Fernandes Silva, together with Isabela Neves, 

Manuel Pais Vieira and Paulo Fernandes Silva, has 

introduced certain changes needed to meet current 

comfort standards, and which, as a result, signal the 

contemporariness of the moment in which they were 

made.
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www.a-cero.com

On the outside, materials and colours have been 

maintained to avoid any break in relation to the existing 

building, while certain elements had to be rebuilt given 

their fragile condition. Inside, materials were once again 

maintained, while Estremoz marble and granite have 

been added in the bathrooms, as well as new revivalist 

components to ensure the atmosphere of the period is 

maintained. 

The distribution of spaces in the interior of the house 

has been subject to certain modifications – the living 

area, formally composed of several themed rooms, 

has been transformed into a single room, more subtly 

segmented. Divided into two areas thanks to the 

presence of an element through which light enters the 

building, a transition between this dual space is realised 

so as to establish a visual connection between the two 

parts. Light is now one of the main residents of the 

property, entering it thanks to the large dimension of the 

spaces and the openings to the outside world. Light and 

landscape, of the garden and the wood openly penetrate 

the house, making of it a coherently built object, rooted to 

the natural element that surrounds it.  

No exterior, materiais e tonalidades foram 
mantidos para evitar a quebra relacional com o 
existente, sendo, no entanto, reconstruídos alguns 
elementos devido ao estado de fragilidade que 
apresentavam. No interior, houve igualmente 
manutenção de substâncias, acrescentando-se o 
mármore estremoz e o granito nas áreas húmidas 
e novos componentes revivalistas, para que a 
atmosfera de época fosse conservada.
A distribuição de espaços no interior da casa foi 
objecto de algumas regularizações e integrações 
– a sala comum, anteriormente composta 
por diversos compartimentos temáticos, 
foi transformada num único aposento de 
segmentações mais subtis. Dividida em duas áreas 
graças à presença de um elemento de entrada 
de luz, uma transição entre esse espaço duplo 
é realizada de forma a estabelecer uma ligação 
visual entre as duas zonas. A luz é agora uma 
das principais residentes da moradia, entrando 
nela graças à amplidão das áreas e de rasgos 
para o exterior. Luminosidade e paisagem, do 
jardim e do bosque, penetram acolhedoramente 
na casa, fazendo dela um objecto construído 
coerentemente enraizado no elemento natural que 
a envolve.
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Vivenda em Jardin del Sol
Habitação Alcantilada
A Cliff Top Dwelling
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs by  Roland Halbe

Empoleirada na orla de uma impressionante 
escarpa de 300 metros, com vistas sobre uma 
praia de negro areal, o vulcão Teide e uma grande 
extensão da costa norte da ilha de Tenerife, a 
Vivenda em Jardin del Sol do atelier Corona y  
P. Amaral Arquitectos insere-se como um 
miradouro sobre a paisagem, mimetizando a rocha 
que a envolve.
A intenção do projecto foi inserir uma forma 
monolítica de betão no penhasco, não para entrar 
em competição com ele, mas complementando-o 
e contribuindo para definir a áspera geografia 
do local. Betão e vidro sobre uma plataforma de 
madeira alcandorada na fímbria do penhasco 
enfatizam a parcela de terreno à qual a moradia se 
arreiga.

Perched on the edge of an impressive 300-metre cliff, 

with views over a beach of black sand, Mount Teide 

and a large swathe of the northern coast of the island 

of Tenerife, the Villa in Jardin del Sol, designed by the 

Corona y P. Amaral Arquitectos stands like a belvedere 

overlooking the landscape, mimicking the rocks that 

surround it.

The aim of the project was to insert a monolithic concrete 

form into the cliff, not to enter into competition with it, 

rather to complement it and contribute to defining the 

irregular geography of the location. Concrete and glass 

on a wooden platform perched on the very edge of the 

cliff emphasise the plot of land on which the property 

stands.
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Entering from the upper floor, you are greeted by a 

double-height volume housing an open space with direct 

views over Mount Teide. From here the sea appears 

like a vertical wall. The Ipê timber platform surrounds a 

swimming pool hanging over the cliff melting into the 

watery backdrop of the ocean. 

A single-storey module contains the bedrooms and 

service areas of the property, opening the way to a 

double-height volume housing the living room, the 

studio and the kitchen, and to which you descend via a 

straight staircase. The two volumes create an L shape 

A partir do nível superior, ingressa-se num volume 
de duas alturas que alberga um espaço livre com 
vista directa sobre o Teide. Daí, o mar surge como 
uma parede vertical. A plataforma de madeira de 
Ipê rodeia uma piscina situada na beira da falésia, 
fundindo-se o espelho de água com o oceano.
Um módulo paralelepipédico de um só piso alberga 
os quartos e as áreas de serviço, dando entrada 
para um volume de dupla altura que contém a 
sala de estar, o estúdio e a cozinha e para o qual 
se desce através de uma escadaria recta. Os dois 
volumes criam uma forma em L em volta da piscina 
localizada na extremidade da plataforma, para que 

a sua superfície aquática se misture com a do mar 
e para que todas as áreas da casa usufruam das 
vistas emolduradas pela madeira e pela água. Na 
cave, um ginásio com acesso independente através 
do terraço lança um olhar para o interior da piscina 
graças a uma parede de vidro.
Os acabamentos interiores e exteriores de todo o 
volume habitacional fechado são em betão tratado, 
enquanto as fachadas abertas para a paisagem 
são resolvidas na íntegra com recurso a superfícies 
de vidro, protegidas com persianas de madeira na 
zona dos quartos e com estores exteriores de lona 
na área do salão.

around the pool located at the edge of the platform, 

so that its shimmering surface blends with that of the 

sea and so that every area of the house enjoys views 

framed by wood and water. In the basement, a gym with 

independent access via a terrace looks into the pool 

thanks to a glass wall.

Interior and exterior finishes of the entire closed living 

space are in treated concrete, while the façades opening 

to the landscape feature glass surfaces, protected with 

wooden Persian blinds in the bedroom areas and canvas 

blinds in the living room area. 
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www.a-cero.com

O jardim, recheado de espécies autóctones, 
próprias dos penhascos, está exclusivamente 
localizado na ladeira situada entre a estrada e a 
moradia, para que esta pareça implantar-se na 
encosta lateral.
Betão sobre rocha, feita da transparência do vidro, 
voltado para a paisagem, e de água que se precipita 
nessa outra de grande dimensão, a Vivenda em 
Jardin del Sol firma-se à escarpa da qual é parte 
integrante.

The garden, filled with native species, well suited to cliff 

top living, is located solely on the slope located between 

the house and the road, so that the property seems to be 

growing from the slope itself.

Concrete on rock, made of the transparency of glass, 

looking out to the land/seascape, and made of water, 

flowing out towards its ocean counterpart, the Villa in 

Jardin del Sol is firmly secured to the cliff of which it is an 

integral part.

http://coronaypamaral.com



Casa Ritual
Superfícies de Liberdade
Surfaces of Freedom
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by garcia & ruiz

Todas as casas são testemunhas atentas de rotinas diárias que realizamos 
quase de olhos fechados. A grande parte desses hábitos não atribuímos a 
atenção necessária já que passaram a traduzir, com o tempo, o movimento 
implícito dos nossos gestos. O gabinete garcía & ruiz quis transformar essas 
rotinas em rituais, «cerimónias» agradáveis revestidas de sobriedade e 
conforto.

Every home bears witness to the daily routine we undertake, almost as if our eyes 
are shut. We don’t pay the necessary attention to the majority of these habits as they 
soon translate the implicit movement of our gestures. Design studio garcia & ruiz 
wanted to transform these routines into rituals, pleasant «ceremonies», dressed in 
simplicity and comfort.

A Casa Ritual não é na 
verdade uma casa real, é 
uma vivenda protótipo cujo 
desenho e orientação rompem 
completamente com o tradicional 
e todos os padrões predefinidos. 
A ASCER (Associação Espanhola 
de Fabricantes de Cerâmica) 
atribuiu, a garcia & ruiz, a 
tarefa de projectar um espaço 
doméstico versátil e dinâmico. 
Além disso, que fosse capaz de 
integrar alguns dos produtos 
elaborados pelos associados da 
ASCER.

The Casa Ritual is not a real house 

if truth be known; it is a prototype, 

the design and direction of which 

break completely with tradition 

and predefined patterns. ASCER 

(Spanish Association of Ceramic 

Manufacturers) charged garcia & ruiz 

with the task of designing a versatile 

and dynamic domestic space. Besides 

this, the project should include some 

of the products made by ASCER 

members.
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Por ser tridimensional, a cerâmica constituiu uma 
excelente ferramenta de trabalho. As formas, as 
texturas e as cores permitem ambientes distintos 
e surpreendentes. E esta habitação é toda ela três 
dimensões… ou quatro. Há uma sequência cheia de 
autenticidade como se os espaços comunicassem 
em conjunto. Foi recriada uma paisagem natural 
com o auxílio de planos impregnados de luzes e 
sombras. É uma nova linguagem arquitectónica 
que se desvenda e que permite um novo 
aproveitamento dos diferentes espaços, uma maior 
flexibilidade dos movimentos e maior liberdade.

Given their three-dimensional nature, Ceramics 

constitute an excellent work tool. The forms, textures and 

colours enable distinctive and surprising environments. 

And this house certainly has three dimensions... if not 

four. There is a sequence of great authenticity as if the 

spaces communicate as a whole. A natural landscape has 

been recreated with the help of plans imbued with light 

and shadow. A new architectural language is revealed, 

allowing a new use of the different spaces, a greater 

flexibility of movement and greater freedom.
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A decoração não perturba nenhum destes 
elementos, aliás, ela apresenta-se assumida 
mas dissipa-se para que as superfícies, os 
revestimentos ganhem o destaque necessário. A 
surpresa é que no final tudo resulta como um todo, 
um conjunto que não vive sem todos os detalhes.
Sem nunca perder de vista as tradições, evocando 
memórias, a cerâmica abre as portas par novas 
impressões. Há uma atmosfera mágica que se 
assume, reflexos de durabilidade que convertem a 
casa num templo de conforto.

The decoration does not disturb any of these elements, 

it is clearly there, but withdraws for the surfaces 

and coverings to achieve the necessary emphasis. 

Surprisingly, in the end, the result is a whole, a collection 

that cannot live without all the details.

Without ever losing sight of tradition and evoking 

memories, ceramics open the doors to new impressions. 

A magical atmosphere exists, while reflections of 

durability covert the house into a temple of comfort.  

www.ggrvarquitectos.com
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<Perfil Decoração> Decoration Profile

Mário Azevedo e Paula Ferreira Alves são a face de uma equipa interdisciplinar que se 
dedica à execução de projectos com carácter. São interiores (IN), arquitectura (A) e 
inovação (IN) e, em parceria com marcas exclusivas que representam, encetam diálogos de 
conforto, excelência e modernidade.

Mário Azevedo and Paula Ferreira Alves are the face of a multi disciplined team dedicated 
to the creation of character rich projects. They are interiors (IN), architecture (A) and 
innovation (IN), and, in partnership with exclusive brands they represent, they enter into 
dialogues of comfort, excellence and modernity. 

INAIN
«É no detalhe que está a diferença»
«The difference lies in the detail»
Texto de Text by Cátia Fernandes 

Que inovação introduziu a INAIN no mercado da 
decoração e arquitectura de interiores?
Mário – A INAIN é a materialização da Fisiomática 
que era um gabinete só de projectos. Começámos 
há cerca de 20 anos e a casa não era algo a que 
as pessoas dessem grande importância. A certa 
altura achei necessário fazer uma inflexão para a 
casa e essa foi a razão pela qual foi criada a INAIN 
que passou a ser a face visível da Fisiomática. A 
INAIN existe como loja. Temos um gabinete de 
arquitectura e design que projecta. O Mário voltado 
para a arquitectura de interiores e a Paula para a 
decoração. 

What innovation has INAIN brought to the interior 

design and decoration market?

Mário – INAIN is the materialisation of «Fisiomática», 

which was just a project studio. We began about 20 years 

ago, at which time the home was not something people 

invested great importance. At a certain point I felt it 

was necessary to focus more on the home and this was 

the reason INAIN was created, which became the visible 

face of Fisiomática. INAIN exists as a shop. We have an 

architectural and design practice, for projects. Mário 

concentrates on interior design and Paula on decoration.

1

2

1. Andar Modelo Living Porto, Promoção J. Camilo
2.   Paula Ferreira Alves e Mário Azevedo, Fotografia Orlando Fonseca

1. Show floor Living Porto, Promotion J. Camilo

2. Paula Ferreira Alves e Mário Azevedo, Photograph Orlando Fonseca
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As pessoas procuram hoje um espaço que seja 
uma forma de estar, mais até do que do que algo 
bem decorado? Está implícito o conceito living? 
Paula – A trave mestra do nosso trabalho é 
exactamente essa. Desenvolvemos primeiro um 
conceito baseado naquilo que a pessoa quer e 
nos nossos valores estruturais, dos quais não 
abdicamos. Temos clientes muito especiais e a 
maioria sabe exactamente o que quer, não tanto 
em termos de decoração mas em termos de 
orgânica, do que é que precisam para a casa. 

Como é que o vosso trabalho se complementa?
Mário – Temos três pólos importantes dentro 
da empresa: o Arq. Luís Santos Silva, a Arq. Sara 
Ramalho e o Arq. Pedro Leça, que são os  
pontas-de-lança dentro da empresa. É com eles 
que conjugamos os trabalhos. 
Paula – Para além do trabalho intuitivo de cada 
um de nós, tem de haver um trabalho sério, um 
estudo de recolha, comunicação com o cliente, 
desenvolvimento de um conceito que depois vai 
ser hipostasiado nas peças, na maneira como 
vamos desenvolver a casa. Tudo isso obedece a 
um conceito predefinido. Penso que só assim se 
consegue trabalhar com alguma honestidade.

Are people today searching for a space that is a way of 

being, more than just something that is well decorated? 

Is there this concept of «living»?

Paula – The main structure of our work is just this. 

We first develop a concept based on what the person 

wants and on our structural values, from which we 

never veer. We have very special clients and the majority 

know exactly what they want, not so much in terms of 

decoration, but in organic terms, of what they need for 

their home.

How does your company work?

Mário – We have three important centres to our company: 

architect Luís Santos Silva, architect Sara Ramalho and 

architect Pedro Leça, who are at the forefront of the 

company. We coordinate our work with them.

Paula – Besides the intuitive work of each of us, there 

has to be a serious work, gathering information, 

communicating with the client, developing a concept that 

will then be given an identity through the pieces, through 

the way in which we are going to develop the house. All 

this obeys a predefined concept. I think that only thus can 

you work with honesty.

3
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What elements do you believe vital to a decoration and 

interior design project?

Mário – The kitchen, which needs to be organised, 

cleaned and planned. Other fundamental areas are 

the wardrobes and the bathroom. I also believe that 

technology, intelligent-home, sound or cinema systems, 

etc. adds more comfort and value to a home. 

Paula – I do decoration and comfort and a fundamental 

element is the house’s sofa. Choosing a sofa according to 

the person is a basic point. I also value the use of modular 

pieces: today they can form an L-shape; tomorrow they 

can be in a line or separate. You also need to take very 

special care in choosing the floor materials, in contrast 

with what is going to be put on the walls. I can’t do 

without lighting and a good bed. The difference lies in the 

detail.

Urban arts and crafts are very in fashion at the moment. 

Has craftwork been converted into a luxury art?

Paula – These are the so-called alternative pieces and 

there is no decoration project in which I do not place one 

or another alternative icon. I think that anyone living in 

a city is in harmony with this «grunge» idea, with new 

materials appearing, alternative pieces, such as those 

from Moooi, for example. I use these pieces to make a 

difference, to provoke. This adds a creative, daring edge 

to the house. 

Que elementos considera indispensáveis num 
projecto de decoração e de arquitectura de 
interiores?
Mário – A cozinha, que tem de ser organizada, 
limpa e planificada. São também fundamentais a 
área dos roupeiros e a casa de banho. Acho que 
também as tecnologias, a domótica, sistema de 
som, cinema, etc. conferem mais conforto  
e mais-valia às casas.
Paula – Eu faço decoração e conforto e um 
elemento fundamental é o sofá da casa. Escolher 
um sofá de acordo com a pessoa é um ponto 
básico. Valorizo também a utilização de peças 
modulares, hoje podem estar em L e amanhã 
podem estar todas corridas ou separadas. É 
preciso ter também uma cautela muito grande na 
escolha dos materiais do chão em contraste com o 
que se vai pôr nas paredes. Não consigo abdicar da 
iluminação e de uma boa cama. É no detalhe que 
está a diferença.

Hoje está muito na moda o artesanato urbano, o 
conceito craft. O artesanato foi convertido numa 
arte de luxo?
Paula - Essas são as chamadas peças alternativas 
e não há nenhum projecto de decoração em que 
eu não ponha um ou outro ícone alternativo. Acho 
que quem vive numa cidade está em sintonia 
com esta leitura grunge, com novos materiais 
que apareceram, peças alternativas, como por 
exemplo da Moooi. Utilizo essas peças para fazer 
a diferença, uma provocação. Isso confere à casa 
uma componente criativa e ousada.

3. Andar Modelo Living Porto, Promoção J. Camilo
5. Loja INAIN, Fotografia Orlando Fonseca

4, 6, 7, 8, 9, 10.  Andar Modelo Foz Palace, Fotografia Orlando 
Fonseca

3. Show floor Living Porto, Promotion J. Camilo

5. INAIN Store, Photograph Orlando Fonseca

4, 6, 7, 8, 9, 10. Show floor Foz Palace, Photograph Orlando Fonseca
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Lux 11
Contrastes  
de Requinte
Contrasts  
of Refinement
Texto de Text by Ângela Rodrigues

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Lux 11, Chambers Group

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

É o porto de abrigo ideal para os viajantes que 
amam a modernidade, desde logo por se situar 
num dos mais animados bairros de Berlim, o 
«Mitte», conhecido pelas suas lojas elegantes, 
galerias de arte, cafés, bares e restaurantes. Quem 
procura na capital alemã inspiração e comodidade 
vai sentir-se em casa no hotel Lux 11. 
São 72 quartos numa estrutura renovada que 
começou por ser, nos finais do século XIX, um 
edifício residencial e mais tarde, durante o 
comunismo, um espaço de escritórios. Num 
vórtice de contrastes, Lux 11 é luxo, luz (do latim) 
e é também uma referência a Rosa Luxemburg, 
filósofa marxista, defensora das causas socialistas. 

This is the ideal port of call for travellers who love 

modernity, if for nothing else than because it is located 

in one of Berlin’s busiest quarters, the «Mitte», known 

for its elegant shops, art galleries, cafés, bars and 

restaurants. Anyone looking for inspiration and comfort 

in the German capital, will surely feel at home in the Hotel 

Lux 11.

The hotel contains 72 rooms, distributed through what 

was once a residential building and during the communist 

regime an office building before being renovated to its 

current state. A vortex of contrasts, Lux 11 is luxury, 

light (Lux is Latin for light) and also a reference to Rosa 

Luxemburg, a Marxist philosopher and defender of 

socialist causes. Today, modern looks have been added 
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Hoje, ajusta a estética moderna ao seu passado de 
forma a reflectir o movimento e inovação da era 
mais recente de Berlim. Um jogo entre o velho e o 
novo aproveitado por Claudio Silvestrin e Giuliana 
Salmaso, responsáveis pelo projecto. 
Inaugurado em Julho de 2005, o Lux 11 usufrui 
do exterior que respira as marcas da cidade e de 
um conceito de vanguarda que os arquitectos 
impuseram nos interiores. 
A um passo da tranquila intimidade dos quartos, 
foram projectados um restaurante com uma 
cozinha inovadora pelo expressivo design do 
espaço, uma loja de roupa e acessórios e um SPA 
que oferece um vasto número de cuidados para o 
corpo e a mente. Lux 11 é a união perfeita entre 
história e o luxo da era contemporânea.

<Hotel Decor> Hotel Décor

to its past, reflecting the movement and innovation of 

Berlin’s latest era. A mix of old and new approved by 

Claudio Silvestrin and Giuliana Salmos, responsible for 

the project.  

Opened in July 2005, Lux 11 makes great use of its 

exterior, which breathes the marks of a city and of a 

cutting edge concept the architects have produced in its 

interior.

A moment away from the peaceful intimacy of the rooms, 

we find a restaurant with innovative cuisine, marked 

by the expressive design of the space, a clothing and 

accessories shop and a spa, offering a vast number of 

treatments for body and mind.

Lux 11 is the perfect combination of history and the 

luxury of the contemporary era. 

www.lux11.com



Exalam odores de requinte no Palacete Ribeiro 
da Cunha. Pelas escadas, e através das arcádias, 
há uma fluência de estilo, uma tendência que se 
prolonga em diferentes espaços porque a CASA.
LISBOA abraça um diálogo apenas, que é ao mesmo 
tempo coerente e unificador. Na sétima edição, 
a CASA.LISBOA, que decorreu entre os dias 10 
de Maio a 1 de Junho, reforçou uma filosofia que 
privilegia o conceito Ambiente. A reprodução de 

CASA.LISBOA2008
Imortalizar Ambientes
Immortalising Environments
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias de Photographs by Miguel Costa

Aromas of sophistication exude from the Palacete Ribeiro 

da Cunha. Up the stairways and through the arcades 

there is a fluency of style, a trend that is prolonged into 

different spaces, because CASA.LISBOA embraces just 

one dialogue, which is coherent and unifying at the 

same time. In its seventh edition, CASA.LISBOA, which 

was held between May 10 and June 01, reinforced a 

philosophy the favours the concept of environment. 

The reproduction of a «Concept Hotel» featured various 

um Concept Hotel integrou vários espaços de 
domínio público e privado, sendo que a edição 
deste ano ficou marcada pela distinção das marcas 
intervenientes. Maria Pires da Silva, uma das 
organizadoras, desenvolveu diferentes espaços 
tendência que incorporaram as diversas marcas 
que se associaram ao evento. Peças inigualáveis da 
Lalique, talheres Hermés ou porcelanas Tobacco 
Leaf da Vista Alegre foram alguns dos objectos 

public and private spaces, with this year’s edition marked 

by the distinction of the participating brands.  Maria 

Pires da Silva, one of the organisers, developed several 

spaces, incorporating the many brands associated with 

the event. Unique pieces of Lalique, Hermés cutlery and 

«Tobacco Leaf» porcelain ware by Vista Alegre, were 

some of the objects that transformed the exhibition into 

such a special moment. The designers responsible for 

the suggestions and the brands surrendered themselves 
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que transformaram a exposição num 
momento tão especial. Os designers de 
ambientes responsáveis pelas propostas 
e as marcas entregaram-se ao luxo e 
à recriação do requinte, tendo como 
pano de fundo um palacete do século 
XIX. O contributo para a recuperação e 
preservação do património é, de resto, 
um dos conceitos orientadores da CASA.
LISBOA e CASA.PORTO porque, para além 
de ocuparem os edifícios, as exposições 
devolvem-lhe vida, uma vida de elegância 
que os imortaliza.

to luxury and recreation of sophistication, 

with the 19th-century stately home as a 

backdrop. Contributing to the renovation and 

preservation of heritage, is one of the guiding 

concepts behind CASA.LISBOA and CASA.

PORTO, because, besides occupying buildings, 

the exhibitions breath back life into them, a life 

of elegance that immortalises them.
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1. Palacete Ribeiro da Cunha 
2. Maria Pires da Silva, Sala de Jantar Dining Room

3. V Zug
4.  Maria Pires da Silva, Salão Lounge

5.  Sofia Freire, Capinha Lopes & Associados, Suíte 
Suite

6. Vicaima
7. Laufen 
8. Maria Pires da Silva, Suíte La Suite

9. Maria Pires da Silva, Bambooroom
10.  Sílvia Costa e Rita Castelo, Costa & Castelo, Suíte 

Suite

11.  Álvaro Roquette e Pedro Aguiar Branco, AR/PAB 
Antiquários

12.  Francisco Plácido, Janine Ribeiro, Joana 
Marcelino, Lavabo Social Guest WC

11 12
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Morgado & Ca
Luz e Inovação
Light and Innovation
Fiel aos princípios que levaram à sua fundação, 
a história da Morgado & Ca é percorrida pela 
inovação da criação e pelos exigentes critérios de 
qualidade. Em 2008 completa 31 anos de actividade 
num sector tão prolífero como é o da iluminação. 
Cedo se assumiu no mercado ao encetar parcerias 
vencedoras com as melhores marcas.
Do seu portfólio destaca-se a italiana Metalpot. 

Faithful to the principles that led to its foundation, the 

history of Morgado & Ca is littered with the innovation of 

creation and by the demanding criteria of quality. In 2008 

it celebrated 31 years in the undoubtedly prolific sector 

that lighting has become. It soon made its mark, entering 

into winning partnerships with the best brands. 

Italian Metalpot stands out from within its vast portfolio. 

Nascida há 50 anos do seio da família Spada, 
a marca celebra a originalidade da iluminação 
decorativa e arquitectónica. Os seus produtos são 
obra da perícia de artesãos qualificados, aliando 
a excelência dos materiais a uma produção de 
elevada qualidade e um a serviço altamente 
profissional.
Do vasto curriculum da Morgado & Ca, empresa 
certificada, faz parte a dedicação incondicional 
ao design inovador e à qualidade dos produtos. 
No showroom «desfilam» conceituadas marcas e 
peças assinadas por alguns dos mais influentes 
designers internacionais. A tudo isto associa-se um 
serviço personalizado sempre próximo do cliente. A 
execução de cálculos luminotécnicos é apenas um 
exemplo do universo de serviços que a Morgado  
& Ca disponibiliza.

Founded 50 years ago within the Spada family, the brand 

celebrates the originality of decorative and architectural 

lighting. Its products are the work of expertise of qualified 

craftsmen, combining the excellence of materials with 

fine quality production and highly professional service.

Unconditional dedication to innovative design and to 

the quality of products is a vital part of the curriculum of 

Morgado & Ca, a fully certified company. Its showroom is 

awash with respected brands and pieces created by some 

of the most influential international designers. This is 

joined by personalised service with a very close customer 

relationship. Lighting evaluations is just one example of 

the universe of services Morgado & Ca offers.

Morgado & Ca
Estrada Exterior da Circunvalação 3558/3560 | 4435-238 Rio Tinto
Tel. Phone +351 229 770 600 | Fax +351 229 770 699
geral@morgadocl.pt | www.morgadocl.pt
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Casa das Lâmpadas
O Desenho de Vanguarda
Cutting Edge Design
Ao longo dos anos a Casa das Lâmpadas sempre 
esteve associada à qualidade, dinamismo e 
design. Numa selecção criteriosa, representa, em 
exclusividade, e comercializa marcas de renome 
internacional no sector da iluminação e do material 
eléctrico.
As exigências do mercado determinam que não 
haja limites à criação e hoje o leque de escolhas é 
praticamente infinito. As marcas italianas DISANO 
e FOSNOVA fazem parte do portfólio da Casa 
das Lâmpadas. Produzidas pelo Grupo DISANO 

Over the years Casa das Lâmpadas has always been 

associated with quality, dynamism and design. With its 

far-sighted selection, it exclusively represents and sells 

internationally renowned brands in the lighting and 

electrical material sector.

Market demand means there is no limit to creativity, and 

today the range of solutions is almost endless. The Casa 

das Lâmpadas portfolio contains Italian brands DISANO 

and FOSNOVA. Produced by the DISANO Illuminazione 

Group, they boast the performance offered by the latest 

Illuminazione, elas sublinham a performance 
das mais recentes tecnologias, oferecendo uma 
elevada eficiência energética combinada com o 
desenho original. O candeeiro Montecarlo evoca, 
com o seu traço urbano, as cidades do futuro. 
Navigator lembra também influências futuristas 
protagonizadas por lâmpadas T5 e LED e design 
arrojado.
OnOff é um produto de vanguarda, alimentado 
a energia solar, destinado à iluminação de 
passadeiras de peões.

technologies, providing increased energy efficiency 

combined with original design. The Montecarlo lamp 

brings to mind, with its urban design, the cities of the 

future. Navigator also displays futurist influences, 

featuring T5 and LED bulbs and daring design. 

OnOff is a cutting edge product, running on solar energy 

– a revolutionary road lighting fixture. 

Casa das Lâmpadas
Porto: Tel. Phone +351 229 059 000 | Fax +351 229 024 596
Braga: Tel. Phone +351 253 602 580 | Fax +351 253 283 322
Lisboa: Tel. Phone +351 218 429 950 | Fax +351 218 493 387
calamp@casadaslampadas.com
www.casadaslampadas.com
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INDAL
A Essência da Luz
The Essence of Light

A harmonia de um espaço, quer se trate de uma 
habitação, um local de trabalho ou uma zona 
exterior, depende em grande escala da forma 
como está iluminado. A iluminação confere 
carácter ao ambiente, traz-lhe personalidade. À 
forma é possível aliar a mais alta tecnologia e é 
nesse sentido que a INDAL se assume no mercado 
como um dos líderes europeus na iluminação 

The harmony of a space, whether a home, a workplace 

or an outdoor area, depends immensely on how it is lit. 

Lighting adds character to the environment, bringing 

it personality. Form can be combined with the latest in 

technology, and it is in this sense that INDAL is one of 

the leading companies in Europe for technical lighting, 

present in over 45 countries throughout the world. INDAL 

boasts a vast catalogue, containing a choice of innovative 

técnica, presente em mais de 45 países em todo 
o mundo. A INDAL dispõe de um vasto catálogo 
onde é possível escolher soluções inovadoras para 
diferentes clientes e projectos. A Molto Luce é uma 
marca austríaca que responde às exigências da 
arquitectura e design. É o exemplo de uma parceria 
estratégica e vencedora. 
A INDAL dispõe de uma equipa de profissionais 
capaz de aconselhar o caminho da qualidade 
e da eficiência energética. São 50 anos de 
conhecimento num sector competitivo, em 
constante mudança, que apela aos sentidos.  

solutions for differing clients and projects. Molto Luce is 

an Austrian brand with products that match the needs of 

architecture and design. This is the example of a strategic 

and winning partnership.

INDAL has a team of professionals able to point you in 

the direction of quality and energy efficiency. 50 years 

of expertise in a competitive sector, in constant change, 

appealing to the senses. 

Indalux Equipamentos Eléctricos, Lda.
Centro Empresarial Sintra Nascente
Av. Almirante Gago Coutinho, 132/134 – Ed. 13
2710 Portela de Sintra
Tel. Phone +351 219 249 790 | Fax +351 219 243 075

Delegação Norte North Branch

Edifício Mota Galiza
Rua Júlio Diniz, 247 – 6.ºE 4/5
4050-324 Porto
Tel. Phone +351 226 080 310 | Fax +351 226 093 049
imagem@indal.pt | www.indal.pt
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Ambientes 
d’Alma
Environments 
with Soul

Elemento estruturante em qualquer projecto 
de arquitectura ou interiores, a luz valoriza as 
formas, projecta a perfeição e reflecte as emoções 
daqueles que habitam os espaços. Nos seus 
showrooms, em Braga, Porto, Lisboa e Funchal, 
a Alfilux presta homenagem à luz com diferentes 
objectos em ambientes d’alma distintos. Conhecida 
pela excelência das suas soluções de iluminação, 
a Alfilux representa as melhores marcas 

A structuring element in any architectural or interior 

project, light adds value to form, projects perfection and 

reflects the emotion of those who inhabit spaces. In its 

showrooms in Braga, Oporto, Lisbon and Funchal, Alfilux 

pays tribute to light with different objects in distinctive 

environments with soul. Known for the excellence 

of its lighting solutions, Alfilux represents the best 

international brands, such as DELTA LIGHT, or MARSET. 

internacionais do sector como a DELTA LIGHT ou 
a MARSET. A DELTA LIGHT apresenta modelos 
inovadores com design funcional e minimalista. 
Na busca pela simplicidade das formas, valoriza 
o ambiente físico e emocional de cada indivíduo. 
A luz significa valor acrescentado e a iluminação 
da MARSET sabe bem adaptar-se a diferentes 
projectos de forma criativa e arrebatadora.   
Criar ambientes d’alma é um desafio ao qual a 
Alfilux se entrega constantemente.

DELTA LIGHT presents innovative models with functional 

and minimalist design. In the quest for simplicity of form, 

it adds value to the physical and emotional environment 

of each individual. Light represents added value and 

lighting from MARSET knows how to adapt itself 

creatively and stunningly to different projects.

Creating environments with soul is a challenge which 

Alfilux constantly sets itself.

Alfilux
Rua Carlos Magalhães, 13/15
Quinta Cabanas - Dume
4700-001 Braga – Portugal
Tel. Phone +351 253 602 500 | Fax: +351 253 602 509
alfilux@alfilux.com | www.alfilux.com
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PERSPECTIVAS
A Perspectiva Total
Ideias para viver a cozinha

The Complete View
Ideas for kitchen living

Enquanto o mais antigo produtor de 
cozinhas no mundo, a Poggenpohl 
continua a construir a sua reputação 
na inovação e no design pioneiro. 
Sinónimo de qualidade e solidez, 
as cozinhas Poggenpohl criam o 
verdadeiro estilo luxuoso procurado 
pelos clientes mais conhecedores. 

Aqui apresentamos os nossos 
conceitos personalizados de design 
de excelência e as mais recentes 
linhas, convidando-o a experimentar, 
em primeira mão, em qualquer um 
dos nossos estúdios de design, os 
níveis excepcionais de funcionalidade 
e detalhe que todas as nossas 
cozinhas oferecem.

As the oldest established kitchen 
manufacturer in the world, 
Poggenpohl continues to build 
its reputation for innovation and 
pioneering design. Synonymous 
with both quality and lasting value, 
Poggenpohl kitchens create the truly 
luxurious style sought by the most 
discerning consumers.

Inside we present our highly individual 
design concepts and latest ranges, 
and invite you to experience at 
first hand, in any of our exclusive 
Poggenpohl Design Studios, the 
exceptional levels of function and 
attention to detail found in all our 
kitchens.

PERSPECTIVES

Saber com 
o que se conta 
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DIÁLOGO
DIALOGUE

Função e Emoção
A arte de apresentar

Function and Emotion
The art of presentation

Poggenpohl e Jorge Pensi 
Uma das mais reconhecidas empresas no mercado 
global de cozinhas e um multi-premiado designer 
internacional colaboram para criar um conceito de cozinha 
tecnicamente inovador. O resultado é uma aliança estética 
única que prova que o design de excelência nunca 
permanece anónimo. 

Poggenpohl and Jorge Pensi
One of the most renowned companies in the global 
kitchen market and a multi award winning international 
designer collaborate to create an innovative technical 
kitchen concept. The result is a unique aesthetic alliance 
which proves that good design can never remain 
anonymous.

Uma Nova Liberdade em Design 
Áreas abertas e fechadas criam um diálogo poético 
poderoso entre a apresentação e ocultação. A eliminação 
de elementos seleccionados acrescenta uma inesperada 
força ao design. 

A New Freedom in Design
Open and closed areas create a powerful, poetic dialogue 
between presentation and concealment. The omission 
of selected elements adds unexpected strength to the 
design.

O Princípio da Transparência  
e Abertura 
As transições fluidas entres as áreas de cozinhar e de 
estar não separam o trabalho do prazer ou o design 
da função. O espaço global transforma-se assim na 
expressão da forma de estar contemporânea. 

The Principle of Transparency  
& Openness
Flowing transitions between cooking and living areas 
do not separate work and pleasure, or design and 
function. The whole room thus becomes an expression of 
contemporary living culture.

Saber com 
o que se conta 
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MULTIFUNÇÃO
MULTIFUNCTION

Visão e Realidade
Uma visão elevada da cozinha

Vision and Reality
An elevated view of the kitchen

Arquitectura Optimizada 
Concebidos individualmente, os elementos de parede 
possuem um design poderoso. Surgindo como um elo de 
ligação entre a arquitectura e o design de interiores, eles 
são instalados em diferentes profundidades para servir 
todos os requisitos, oferecendo liberdade de planeamento 
e a possibilidade de produzir novas áreas internas para 
layouts perfeitos. 

Optimised Architecture
Individually created, full-wall elements make a strong 
design statement. Acting as the link between architecture 
and interior design, they are installed at differing depths to 
suit all requirements, offering planning freedom with the 
possibility of producing new internal areas to give perfect 
layouts.

Novas Dimensões  
na Arquitectura Interior 
O espaço multifuncional é o sítio perfeito para a família e 
amigos, sendo ao mesmo tempo uma área de trabalho, 
sala interactiva de entretenimento, cinema, concertos, 
biblioteca e escritório. E, claro, uma perfeita cozinha 
funcional. 

New Dimensions  
in Interior Architecture
The multifunctional room is the social hub for family and 
friends, as well as being a working space, interactive 
entertainment room, cinema, concert hall, library and 
home office. And, of course, it’s a perfect functioning 
kitchen.

O Centro de Entretenimento  
em Casa 
Um compacto armário alto com ecrã de televisão 
integrado oferece possibilidades de utilização ilimitadas. 
Em conjunto com a bancada baixa, esta solução 
multimédia universal traz ordem e clareza à sua sala de 
estar, quarto, escritório ou sala de jantar. 

The Home Entertainment Centre
A compact high-board with integrated television screen 
offers unlimited user possibilities. Together with the low 
bench, this universal multimedia solution brings order and 
clarity to your living room, bedroom, office or dining room.

Saber com 
o que se conta 
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MODERNIDADE
MODERNITY

Proporção e Perfeição 
Design linear claro

Proportion and Perfection
Clear linear design

A Combinação do Purismo  
e Sensualidade 
A beleza técnica do aço inoxidável harmoniza com a 
sensação de conforto da madeira preta. Os painéis 
sem puxadores conferem beleza e uma variedade de 
superfícies tácteis às frentes. 

The Combination of Purism  
and Sensuality
The technical aesthetics of stainless steel harmonise with 
the warm radiance of dark wood. Handle-less fronts bring 
the beauty and variety of tactile surfaces perfectly to the 
fore.

O Conceito no Centro  
das Atenções 
Largos segmentos verticais suportam as brilhantes 
superfícies de trabalho, criando uma ilha elegante 
e arquitectural. O detalhe do fino traço negro nas 
extremidades enfatiza o princípio minimalista. 

The Concept as a Focal Point
Wide vertical segments support sleek worktops to create 
an elegant, architectural island. Pencil thin black edge 
detail emphasizes the minimalist principle.

O Fascínio da Forma e da Cor 
O lacado brilhante reflecte a luz e surpreende 
constantemente com os seus efeitos em constante 
mudança. As superfícies polidas lisas acentuam o brilho 
das cores. Os painéis são rematados com alumínio 
de elevada tecnologia e o conjunto é esteticamente 
emoldurado por colunas em aço inoxidável. 

The Fascinating of Form and Colour
High gloss lacquer reflects the light and constantly 
surprises with its ever-changing effects. The smooth 
polished surfaces serve to accentuate the brilliance of the 
colours. The fronts are trimmed with high-tech aluminium, 
and the whole is beautifully framed by stainless steel pillar 
elements.

Saber com 
o que se conta 
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Lugar da casa dedicado ao mimo do corpo, à reposição das forças e à 
privacidade, a área destinada ao banho é um espaço animado pelo som 
acolhedor e carinhoso da água. Associado à higiene e ao prazer, o banho 
envolve o corpo num círculo de bem-estar e de volúpia.

A place in your home dedicated to pampering the body, a private space in which to 

recharge your batteries, a bathroom is somewhere enlivened by the welcoming and 

relaxing sound of water. Associated with cleanliness and pleasure, bathing cocoons 

the body in a circle of wellbeing and delight. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fotografia Photograph 
My Genesi, www.genesi.com
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Cifial
[1]  Os móveis da gama TECHNO BOX redefinem todo o 

conceito de decoração da casa de banho. Com o corpo  
em padrão sucupira e as frentes em branco  
alto-brilho, os acabamentos e as ferragens garantem  
um funcionamento perfeito e duradouro.

  As gavetas interiores estão disponíveis com aberturas 
para colocação de lavatórios centrados ou descentrados.

  The furniture within the TECHNO BOX range redefines the 

entire concept of bathroom decoration. With the body in 

sucupira wood and the fronts in high-gloss white, the finishes 

and fittings ensure a perfect and lasting working order. 

The interior drawers are available with openings for attaching 

to centre or off-centre basins.

[2.3.4]   Com inspiração e audácia, as linhas de móveis de 
casa de banho TECHNO KIOTO, KOBE e OSAKA 
recuperam a tradição da marcenaria portuguesa 
aplicada ao design contemporâneo. Numa selecção 
criteriosa de madeiras como a cerejeira ou a teka 
da Birmânia assiste-se à união perfeita entre o 
latão cromado e a ardósia, negra ou verde, da 
gama Techno S1. Sem precedentes, novos padrões 
de qualidade e acabamentos excepcionais são 
alcançados.

  With inspiration and daring, the lines of bathroom furniture 

TECHNO KIOTO, KOBE and OSAKA, bring back the tradition 

of Portuguese cabinet making, applied to contemporary 

design. In a careful selection of woods, including cherry 

wood or teak from Burma, we find the perfect union 

between chromed tin and slate, in black or green, from the 

Techno S1 range. Unlike anything before it, new standards 

in quality and exceptional finishes are achieved.

Cifial, S.G.P.S., S.A.
Apartado 410 | 4524-907 Riomeão
Tel. Phone. +351 256 780 100 | Fax. +351 256 783 395 
cifial@cifial.pt | www.cifial.pt
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Recor
[1]  O modelo Eiffel, um clássico, encontra-se disponível com o exterior em cobre 

ou em aço pintado na cor à escolha.
  The model Eiffel, a classic, is available with a solid copper skirt, or in steel painted to 

your colour of choice.

[2]  A banheira Star apresenta-se com ou sem sistema de hidromassagem. 
Destaca-se pela qualidade e inovação do desenho.

  The Star bathtub comes with or without a hydromassage system. Star lives up to its 

name given its quality of innovation and design.

[3]  O modelo de banheira Denise recebe dois elegantes suportes rectangulares 
em madeira. A conjugação genial dos materiais confere-lhe delicadeza e 
distinção.

  The Denise bathtub model enjoys two rectangular wooden foot-supports. The great 

blend of materials gives it elegance and distinction.

[4]  O sedutor modelo Iris encontra-se disponível com o exterior em alumínio, 
cobre, pele ou em aço pintado na cor à escolha.

  The seductive Iris model can be ordered with skirts made of copper, aluminium, leather 

or steel painted to your chosen colour.

Metalúrgica Recor, SA
Rua Burgo de Ryfana, 71, Apart. 1015 | 3701-908 Arrifana VFR
Tel.Phone +351 256 202 750 | Fax +351 256 831 155
recor@recor.pt | www.recor.pt

<Banho> Bath
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Recer 
[1]  Twist é um revestimento cerâmico em monoporosa esmaltada com vidros 

brilhantes e multicoloridos. Está disponível em várias cores tentadoras. 
  Twist  is a glossy monopourous ceramic covering with polished, multicoloured glass. Available 

in various tempting colours.  

[2]  Time é especialmente vocacionado para pavimentos residenciais ou urbanos 
e médio tráfego. Em seis tons e dois acabamentos diferentes, traduz 
intemporalidade.

  Time is specially designed for residential or urban flooring, with medium traffic. Available in 

six shades and two different finishes, it is the vision of timelessness.

[3]   A linha Athabaska foi pensada para pavimentos interiores ou exteriores. Confere a 
qualquer espaço uma linguagem contemporânea e audaz.

  The Athabaska Athabaska range was designed for indoor and outdoor flooring. It adds a 

contemporary, daring edge to any space.

[4]  Graça Viterbo assina Metallic Glamour. Recorrendo ao uso quase ilimitado de 
texturas e cores em vidrado ou metálico, assiste-se ao revivalismo dos anos 40 e 50.

  Metallic Glamour is designed by Graça Viterbo. Resorting to the almost unlimited use of 

textures and colours in glass or metal, it reflects a return to the 1940s and 1950s.

RECER, INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, S.A.
Apartado 20 | 3771-953 – Oliveira do Bairro
Tel.Phone +351 – 234 730 500 |Fax +351-234 730 501
recer@recer.pt | www.recer.pt
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1 2GROHE
[1]  A torneira Essence de bica alta foi despida de 

superficialidade, celebrando a elegância e o 
cosmopolitismo. A bica giratória traduz maior flexibilidade.

  The Essence basin mixer has all superficiality removed to simply 

celebrate elegance and cosmopolitism. The revolving lever enables 

greater flexibility.

[2]  A Grohtherm 3000 Cosmopolitan é uma termostática que 
conjuga as melhores tecnologias GROHE. É consensual 
quanto à elevada performance e minimalista quanto ao 
design.

  The Grohtherm 3000 Cosmopolitan is a thermostat that combines 

the very best GROHE technologies. It is consensual in terms of top 

performance and minimalist in terms of design.

[3]   De bica alta, a torneira da linha Concetto alia o equilíbrio 
harmonioso entre o design e a funcionalidade.

  The Concetto basin mixer range combines the harmonious balance 

between design and functionality.

[4]   Eficiente no desenho e ao toque, a placa de accionamento 
Skate Cosmopolitan celebra a simplicidade e forma  
do aço-inox.

  Efficient in terms of design and to the touch, the Skate 

Cosmopolitan dual flush actuation plate celebrates the simplicity 

and form of stainless steel.

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

A nova Allure com tecnologia GROHE SilkMove®

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

www.grohe.com

novo

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

a tecnologia.“

Os especialistas em água recomendam GROHE:

Japec Jakopin, Designer de barcos, Dinamarca

PT_Minimalist_230x320_RGI  22.01.2007  15:24 Uhr  Seite 1
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Aleluia Cerâmicas
Na última edição da TEKTÓNICA a Aleluia Cerâmicas fez desfilar um espectáculo de qualidade e 
design. Determinado em ser o maior Grupo Cerâmico Português, as suas marcas, destinadas aos 
mais variados segmentos, respondem às exigências decorativas mais audazes.
At the last edition of TEKTÓNICA, Aleluia Cerâmicas presented a spectacle of quality and design. Determined in 

its quest to be Portugal’s largest Ceramics Group, its brands are created for the most varied of segments and 

respond to the most daring of decorative requirements.

[1]  Da autoria da estilista Fátima Lopes, Fashion Ceramics é uma colecção de pavimentos e 
revestimentos, em porcelanato, que exala glamour. Na imagem Jorge Veiga e Fátima Lopes.

  Created by fashion designer Fátima Lopes, Fashion Ceramics is a collection of wall and flooring ceramics rich 

in glamour. Jorge Veiga and Fátima Lopes can be seen in the image.

[2]  As divas são eternas e a Aleluia Cerâmicas presta-lhes homenagem. O «Painel Diva» foi impresso 
em porcelanato esmaltado da My Tile.

   Divas are eternal and Aleluia Cerâmicas pays them tribute with the «Painel Diva», printed on enamelled tiles 

from My Tile.

[3]   A série Ónix da marca My Tile recolhe inspirações da natureza. Foi desenvolvida a partir do 
processo de impressão digital.

 The Ónix range from My Tile finds its inspiration in nature. It was developed using digital printing.

[4]   Apresentada na TEKTÓNICA 2008, «Cargaleiro, As cores na Arquitectura» é uma colecção 
harmoniosa para pavimento e revestimento.

  Presented at TEKTÓNICA 2008, «Cargaleiro, As cores na Arquitectura» is a harmonious collection for 

flooring and wall coverings. 

3 4

1 2

Aleluia Cerâmicas, S.A.
Quinta do Simião – Apartado 3024 | 3801-101 Aveiro
Tel. Phone. +351 234 305 600 | Fax +351 234 305 699
geral@aleluia.pt | www.aleluia.pt
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PADIMAT
[1]  A GSI desenvolveu a linha Losanga, um paradigma de flexibilidade e carácter. Os lavatórios 

estão disponíveis em cinco medidas diferentes e o bidé e wc podem ser suspensos.
  GSI has developed the Losanga range, a model of flexibility and character. Wash basins come in five 

different sizes and the bidet and toilet are available in suspended varieties.

[2]  A torneira futurista Milano da Fantini está disponível em monocomando lavatório de parede e 
de bica alta, monocomando de encastrar de duche e de bidé.

  The futurist tap «Milano» by Fantini is available in single command basin wall and tall versions, built-in for 

showers and bidet versions. 

[3]   A marca Mutina surge em Portugal com a PADIMAT e representa o arrojo aliado à nobreza das 
texturas e das cores. As possibilidades de personalização são quase infinitas.

  The brand Mutina comes to Portugal care of PADIMAT and represents daring combined with the quality of 

texture and colour. Personalisation possibilities are almost endless.

[4]   A linha de torneiras Flow da Water Evolution, com bica de tecto e de chão, para lavatório e 
banheira, traduz equilíbrio. 

  The Flow range of taps from Water Evolution, with ceiling and floor taps, for basins and bathtubs are a 

vision of balance. 

1

2

Showroom PADIMAT
Edifício Via Norte Trade Center | Estrada Nacional 13, 133
4470-177 Maia
Tel. Phone: +351 220 028 280
padimat@azevedos-sa.com | www.padimat.pt

3 4
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Zenite
[1.2]   As torneiras Pure e Arq, do segmento Art Collection, valorizam 

a sensualidade e a inovação de uma forma nunca antes vista. 
Apresentadas recentemente na Tektónica pela ZENITE, são como que 
«uma gota d’arte» no universo da casa de banho. 

  The Pure and Arq taps, from the Art Collection segment, value sensuality and 

innovation in a way never seen before. Recently presented at Tektónica by 

ZENITE, they are like a «drop of art» in the bathroom universe.

[3.4]   FY e DK são duas torneiras da série Prestige que promovem uma nova 
sensação ao toque da água. A experiência global de modernidade e 
minimalismo toma conta da casa de banho. Num espaço pensado ao 
pormenor as torneiras que aliam o design à tecnologia mais avançada 
são um detalhe imprescindível.

  FY and DK are two taps within the Prestige range that provide a new sensation 

to the touch of water. The overall experience of modernity and minimalism take 

bathroom environments into account. In a space designed in detail, taps that 

combine design with the most advanced technology are a vital part.

1 2

3 4

Metalúrgica Luso-Italiana, S.A.
Casal da Machada, Corredouras | 2630-318 Arruda dos Vinhos
Tel. Phone. +351 263 979 300 | Fax +351 263 979 334
comercial@zenite.pt | www.zenite.pt 

<Banho> Bath



Axor® Massaud.
Nature Inspired Design.

Jean-Marie Massaud, designer e arquitecto, criou uma fascinante filosofia de design para esta nova colecção de sala 

de banho - a ligação harmoniosa entre estética natural, design moderno e funcionalidade. No centro das atenções: o 

ser humano, e uma maneira completamente nova de experimentar a água. Para mais informações visite-nos  

em Hansgrohe Portugal · Rua Antoine de Saint-Exupéry · Alapraia · 2765-043 Estoril · Tel. : 21 466 71 10 

Fax: 21 466 71 19 · hansgrohe@jrb.pt · www.axor-design.com.
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Laufen
[1]  Num rasgo de imaginação, Alessi One, de Stefano Giovanni, transborda emoção e estilo. O 

contraste das formas sublinha o desenho genial.
  In a leap of imagination, Alessi One, by Stefano Giovanni, overflows with emotion and style. The 

contrast of forms stresses the great design.

[2]  Wiel Arets desenhou Alessi Dot, uma colecção a pensar no prazer do utilizador. Possui uma 
linguagem formal e reservada que se repete em todos os elementos.

  Wiel Arets has designed Alessi Dot, a collection aimed at user pleasure. It features a formal and 

reserved language repeated in every element.

[3]   O lavatório Palomba proporciona o diálogo íntimo entre a forma e a água. Roberto e 
Ludovica Palomba chamam-lhe «impressões da natureza».

  The Palomba wash basin enjoys an intimate dialogue between form and water. Roberto and Ludovica 

Palomba call it «impressions of nature».

[4]   Living City é uma série de lavatórios geométricos capazes de se instalarem num móvel 
base ou simplesmente na parede. Está disponível em 15 decorações diferentes.

  Living City is a range of geometric wash basins to be installed on a furniture base or simply to attach 

to the wall. Available in 15 different decorative styles.

Roca, S.A.
Apartado 575 – Madalena
2416-905 Leiria
Tel. Phone: +351 244 720 000 | Fax +351 244 722 373 
marketing.le@pt.roca.net | www.laufen.pt
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HomeSpa
Novos Conceitos de 
Banho
New Concepts in Bathing 

A HomeSpa destaca-se no segmento do 
banho pela busca incessante da perfeição 
e detalhe em cada pormenor formal, 
construtivo, funcional e estético dos espaços 
nos quais intervém. Cada cliente é diferente e 
a pensar nele a HomeSpa sugere uma ampla 
gama de importantes marcas nacionais e 
internacionais que representa assim como o 
mobiliário de autor HomeSpa que projecta. 
Este último permite um infinito grau de 
possibilidades e personalização e é orientado 
por uma equipa de design e arquitectura 
altamente criativa.
Numa nova liberdade de conceitos, a 
HomeSpa elabora projectos  
chave-na-mão desenvolvidos para 
remodelações recorrendo a uma equipa 
técnica especializada e optimizando todos 
os meios para um resultado de sucesso. No 
processo de concepção, e para que nada 
escape, é dada ao cliente a possibilidade de 
acompanhar bem de perto cada intervenção 
e visualizar todo o conceito desenvolvido.
Inserida no Grupo Artcozi desde Abril de 
2006, a HomeSpa empreende novos estilos 
no universo do banho. 

1

2

HomeSpa stands out in the bathroom sector for 

its unerring quest for perfection and detail in 

every shape-related, constructive, functional and 

aesthetic consideration in the spaces it works. 

Each client is different and with this in mind 

HomeSpa represents a broad range of major 

national and international brands, as well as 

producing its own HomeSpa designer furniture. 

This allows an endless level of possibilities and 

personalisation, guided by a highly creative design 

and architecture team.

In a new concept, HomeSpa produces turnkey 

projects, developed for renovation works using a 

specialized team and optimising every possibility 

to ensure a successful result. During the design 

process, and so that nothing goes unnoticed, the 

client is given the possibility to closely follow each 

project and to visualise every concept developed.

Part of the Grupo Artcozi since April 2006, 

HomeSpa masters new styles for the universe of 

bathing.

HOMESPA (GrupoArtcozi)
Rua da Rasa, 1023 | 4400-274 Vila Nova de Gaia
Tel. Phone +351 227 127 324  Fax +351 227 127 096
homespa@artcozi.com
www.homespa.artcozi.com

3

4

5

6

7

1. Ambiente Kos
2 . Ambientes Antonio Lupi
3.  Projecto desenvolvido por Pedro Rocha para a HomeSpa
4, 5.  Projecto desenvolvido por David Silva para a 

HomeSpa
6, 7.  Projecto desenvolvido por Lissette Yosmar para a 

HomeSpa

1. Kos Environment

2. Antonio Lupi Evironments

3. Project developed by Pedro Rocha for HomeSpa

4, 5. Project developed by David Silva for HomeSpa

6, 7. Project developed by Lissette Yosmar for HomeSpa
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Roca
No Centro da 
Produção
In the Centre of Production
Texto de Text by Cátia Fernandes  
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

Abrem-se as portas para uma visita que não 
é mais do que o desvendar da origem de 
tudo. Na fábrica da Roca, em Leiria, nascem 
as peças que transformam o conceito de 
decoração no universo da casa de banho. 
Em 1995 arrancava a fábrica Leiria 2. A 
estratégia estava bem definida e fazia parte 
de um percurso de expansão que começara 
em 1972, ano em que é criada a marca Roca 
Portugal. A Roca queria desenvolver todo o 
seu potencial. Cedo atingiram as  
2.250.000 peças por ano (produzidas nas 
unidades fabris de Leiria 1 e Leiria 2).

The doors open to a visit that is nothing less 

than the revelation of the origin of everything. 

In the Roca factory, in Leiria, pieces are created 

that transform the concept of decoration in the 

bathroom universe. 

In 1995 the Leiria 2 factory began operations. The 

strategy was well defined and was part of a path 

of expansion begun in 1972, the year in which the 

brand Roca Portugal was created. Roca wanted 

to develop all of its potential. It soon reached 

2,250,000 pieces a year (produced in the Leiria 1 

and Leiria 2 factory units).

Little by little the details have been revealed, 

otherwise hidden from the eye of the final 

consumer. From pottery to glazing, from the lab to 

quality tests, the work follows specific norms so 

that nothing can go wrong. The 800 or so workers 

Passo a passo, revelaram-se detalhes que 
quase sempre ficam escondidos ao olhar 
do consumidor final. Da olaria à vidragem, 
do laboratório aos testes de qualidade, o 
trabalho segue normas específicas para que 
nada falhe. Os cerca de 800 trabalhadores 
das duas fábricas estão integrados em 
programas de estímulo à produção e cada 
funcionário desempenha um papel essencial 
no sucesso da Roca.
O volume de exportação tem neste momento 
um peso de 85% (destinado especialmente a 
Espanha) e a restante produção é absorvida 
pelo mercado nacional. 
A expansão da marca é contínua e em 1999 
o grupo Roca–Laufen tornou-se num dos 
líderes mundiais no segmento de banho. 
Atenta aos estilos de vida, a Roca desenha 
e produz todos os elementos que compõem 
a casa de banho, tendo sempre em conta 
a qualidade e uma produção eficiente em 
termos ambientais.

at the two factories are integrated into production 

stimulation programmes and each employee plays 

a vital role in Roca’s success. 

The export volume is currently 85% (mainly 

heading to Spain), while the rest of production is 

adsorbed by the national market.

The brand’s expansion is continual, and in 1999 the 

Roca–Laufen group became one the world leaders 

in the bathroom sector.

Attentive to lifestyles, Roca designs and produces 

every element that makes up a bathroom, focusing 

always on quality and efficient production values in 

terms of the environment.

<Banho> Bath
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GROHE
[1]  A torneira Essence de bica alta foi despida de superficialidade, 

celebrando a elegância e o cosmopolitismo. A bica giratória traduz maior 
flexibilidade.

  A torneira Essence de bica alta foi despida de superficialidade, celebrando a ele-

gância e o cosmopolitismo. A bica giratória traduz maior flexibilidade.

[2]  A Grohtherm 3000 Cosmopolitan é uma termostática que conjuga 
as melhores tecnologias GROHE. É consensual quanto à elevada 
performance e minimalista quanto ao design.

  A Grohtherm 3000 Cosmopolitan é uma termostática que conjuga as melhores 

tecnologias GROHE. É consensual quanto à elevada performance e minimalista 

quanto ao design.

[3]   De bica alta, a torneira da linha Concetto alia o equilíbrio harmonioso 
entre o design e a funcionalidade.

  De bica alta, a torneira da linha Concetto alia o equilíbrio harmonioso entre o 

design e a funcionalidade.

[4]   Eficiente no desenho e ao toque, a placa de accionamento Skate 
Cosmopolitan celebra a simplicidade e forma do aço-inox.

  Eficiente no desenho e ao toque, a placa de accionamento Skate Cosmopolitan 

celebra a simplicidade e forma do aço-inox.

Sugestões
Suggestions
[1]  O secador de toalhas da Deltacalor apresenta-se como um objecto 

decorativo contemporâneo. Seca e ao mesmo tempo reflecte o espaço 
sem embaciar. 

  The towel drier from Deltacalor is a contemporary decorative item. It dries and at 

the same time reflects the space without tarnishing it.  
www.deltacalor.com 

[2]  AVEC é uma cabine de duche multifuncional. A KOS conferiu-lhe 
distinção e incorporou-a com banho turco, jactos verticais de 
massagem, rádio e touch screen.

  AVEC is a multifunctional shower cabin. KOS has smothered it with distinction 

adding a steam bath function, vertical massage jets, radio and touch screen. 

www.kositalia.com

[3]   Explorando de forma meticulosa as formas e as texturas, a Toscoquattro 
desenvolve colecções que têm a pedra com um dos protagonistas.

  Meticulously exploring form and texture, Toscoquattro develops collections 

where stone plays one of the leading roles. 

www.toscoquattro.it

[4]   Apricot Sunday é um espelho criado por Mike and Katie, dois designers 
ingleses. Juntos desenham objectos que tornam o mundo um lugar 
melhor.

  Apricot Sunday is a mirror created by Mike and Katie, two English designers. 

Together they design objects that make the world a better place. 
www.domestic.fr 

1 2

3 4

<Banho> Bath



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9

7

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9

6

A edição deste ano do i Saloni 2008 bateu todos 
os recordes – o máximo de sempre em visitantes 
(348.000) e o maior encontro de mentes brilhantes 
por metro quadrado. Durante seis dias, de  
16 a 21 de Abril, Milão foi o centro nevrálgico de 
colecções originais e protótipos que farão o futuro 
do design mundial. Em várias mostras diferentes, 
do mobiliário, aos acessórios, passando pela 
cozinha, o banho e o escritório, a feira assistiu 
ao movimento frenético da criatividade. No 
SaloneSatellite 570 jovens designers e  
22 Escolas Internacionais de Design apresentaram 
diversos modelos inovadores e na FTK teve lugar 
a apresentação da mais recente tecnologia para a 
cozinha. 

This year’s edition of i Saloni 2008 beat every record 

– the highest number of visitors ever (348,000) and the 

largest meeting of brilliant minds per square metre. Over 

six days, from April 16 to 21, Milan was the nerve centre 

for original collections and prototypes that will outline 

the future of world design. In various different shows, 

from furniture or accessories to kitchens, bathrooms or 

offices, the fair was a frenzied blur of creativity. In the 

SaloneSatellite, 570 young designers and 22 International 

Design Schools, presented various innovative models, 

and in the FTK, the latest in technology for kitchens was 

presented. 

i Saloni 2008
O Espectáculo do Design
The Design Show
Texto de Text by Cátia Fernandes

1

2

3

4 5

<i Saloni 2008> 
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The subject of eco-sustainability marked the trends of 

collections presented by about 2450 companies and the 

very design of their stands «competed» on a creative 

level. In a cultural mosaic, visitors mingled with exhibitors 

from countries including Spain, Russia, Germany, Brazil 

as well as South East Asia.

At the same time other parallel events linked to design 

took over the city itself. 

O tema da eco-sustentabilidade marcou as 
tendências das colecções apresentadas por cerca 
de 2.450 empresas e o próprio design dos stands 
«competia» em criatividade. Num mosaico cultural, 
cruzaram-se visitantes e expositores provenientes 
de países como Espanha, Rússia, Alemanha, Brasil 
ou países do sudeste asiático.  
Ao mesmo tempo, outros eventos paralelos ligados 
ao design tomaram de assalto a própria cidade. 

1. Fiera Milano, Fotografia Photo Miguel Costa
2. Eurocucina, Fotografia Photo Luciano Pascali 
3.  L’Ultima Cena di Leonardo, Palazzo Reale, Fotografia Photo 

Luciano Pascali
4.  Salone Internazionale del Bagno, Fotografia Photo Alessandro 

Russotti
5. Salone Internazionale del Bagno, Luciano Pascali
6.  Salone del Complemento d’Arredo, Fotografia Photo Severio 

Lombardi Vallauri
7.  Salone Internazionale del Mobile, Fotografia Photo Severio 

Lombardi Vallauri

6

7
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A Moroso voltou a surpreender e a colecção 
apresentada recentemente em Milão desvendou 
uma verdadeira dança de ideias. São muitos os 
génios criativos que contribuem para um catálogo 
variado e completo. Na Moroso a imaginação 
não tem limites como prova Patricia Urquiola, 
em Bohemian, ao interpretar a harmonia entre 
o passado e o presente num estilo clássico com 
marcas do contemporâneo. Ron Arad, em Pixel, 
envolve os mundos do design e da tecnologia. 
Vários paralelepípedos dão forma a um sofá que 
parece ser de outro universo. Bouquet de Tokujin 
Yoshioka foi a rainha da mostra. A cadeira de 
pétalas é uma peça que alia a poesia da cultura 
japonesa ao know-how da marca italiana. Outra 
parceria vencedora é Doshi – Levien. Os projectos 
My Beautiful Backside e Princess são um exemplo 
perfeito de como a arte e a produção industrial 
podem coexistir. 
Quatro exemplos de uma gama de produtos que 
reúne alguns dos melhores designers mundiais.

Moroso has once again caused a stir with its collection 

recently presented in Milan revealing a veritable 

whirlwind of ideas. Many are the creative geniuses 

to have contributed to a varied and comprehensive 

catalogue. At Moroso, imagination knows no bounds, as 

Patricia Urquiola proves with Bohemian, interpreting the 

harmony between the past and the present in a classic 

style with contemporary twists. With Pixel, Ron Arad 

includes the worlds of design and of technology. Several 

parallelepipeds give shape to a sofa that seems to be 

from another universe. Bouquet by Tokujin Yoshioka 

was the star attraction of the show. The chair of petals 

is a piece that combines the poetry of Japanese culture 

with the know-how of the Italian brand. Another winning 

partnership is Doshi – Levien. The My Beautiful Backside 

and Princess projects are a perfect example of how art 

and industrial production can coexist.

Four examples of a range of products that joins some of 

the world’s leading designers. 

Moroso
Mescla de Invenções
Blend of Inventions
Texto de Text by Ângela Rodrigues
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www.moroso.it
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The beaches and the crystal clear waters of this private 

island and its current winged inhabitants will soon 

have human neighbours, who will be able to enjoy the 

treasures populating the 560-hectare island. Recently 

purchased by Cem Kinay, chairman and CEO of prestigious 

group The O Property Collection, Dellis Cay will be 

transformed into an idyllic luxury holiday destination.

Dellis Cay
«Uma Ilha. Uma Pequena Maravilha»
An Island. A Small Miracle
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Dellis Cay

As praias e as águas cristalinas desta ilha privada e 
os seus actuais habitantes alados vão ter vizinhos 
humanos, que irão poder usufruir dos tesouros 
que povoam a ínsula de 560 acres. Recentemente 
adquirida por Cem Kinay, presidente e CEO do 
prestigiado grupo The O Property Collection, 
Dellis Cay vai ser transformada num idílico destino 
turístico de luxo.Dellis Cay, uma pequena ínsula situada nas Ilhas Turcas e Caicos no mar das Caraíbas, 

sempre foi um lugar mágico, decorado por conchas e apenas habitado por aves marinhas 
e migratórias, que aqui vêm pousar nos seus areais cor de porcelana – garças e flamingos 
pintam de cinza e rosa o branco das areias ou o azul do céu.

Dellis Cay, a small island located in the Turks and Caicos Islands in the Caribbean has always been a 
magical place, decorated by shells and inhabited by nothing but sea and migratory birds, which come here 
to rest on the porcelain coloured sands – herons and flamingos paint the white sand or the blue of the sky 
with daubs of grey and pink.

<Arquitectura> Architecture
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Para a realização deste magnificente resort, com 
abertura prevista para 2009, Cem Kinay e The O 
Property Collection reuniram um grupo dos mais 
famosos arquitectos e designers do mundo que, 
em conjunto, esculpirão um inefável local, no qual 
discretas estruturas serão o complemento do 
cenário da ilha, com interiores que fundem sem 
esforço natureza e funcionalidade.
Cada um dos seis arquitectos – Shigeru Ban, David 
Chipperfield, Carl Ettensperger, Zaha Hadid, Kengo 
Kuma e Piero Lissoni – é responsável por uma 
parcela da ilha, onde construirão 124 villas,  
154 residências e um Spa. Um Hotel com o cunho 
de qualidade da cadeia hoteleira Mandarin Oriente, 

To create this magnificent resort, due to open in 2009, 

Cem Kinay and The O Property Collection have brought 

together a group of the most famous architects and 

designers in the world, who, together, will sculpt a 

charming location, in which discrete structures will 

complement the island setting, with interiors that 

effortlessly combine nature and functionality. 

Each of the six architects – Shigeru Ban, David 

Chipperfield, Carl Ettensperger, Zaha Hadid, Kengo Kuma 

and Piero Lissoni – is responsible for one part of the 

island, where 124 villas, 154 residences and a spa will 

be built. A hotel with the seal of quality of the Mandarin 

Oriente hotel chain will offer guests every service and 

comfort, joined by a marina, restaurants fill will delicious 

<Arquitectura> Architecture



igualmente encarregue de todos os serviços e 
confortos colocados à disposição dos hóspedes, 
uma marina, restaurantes recheados de opíparas 
sugestões gastronómicas e um fortificante Spa 
com 30.000 m2 contribuirão para fazer desta ilha 
«uma pequena maravilha».

gastronomic suggestions, and a fortifying spa, developing 

over some, 30,000 square metres, which all combine to 

make of this island a small miracle.

www.delliscay.com

<Arquitectura> Architecture
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Álvaro Siza
Arquitectura «In Profundis»
Architecture «In Profundis»
Texto de Text by Paula Monteiro

Universal, contemporâneo, de uma atenção extrema às circunstâncias do lugar e de uma 
sensibilidade espacial rara, Álvaro Siza é autor de projectos coerentes e apurados, que 
valorizam diversas cidades do mundo. Erudito e criador de uma multiplicidade de expressões 
artísticas, o mais aclamado e premiado arquitecto português é o artífice de uma obra plural, 
para ser vista na profundidade, no pormenor e na íntegra. 

Universal, contemporary, extremely attentive to the circumstances of the place and owner of a rare 
spatial sensitivity, Álvaro Siza is the author of coherent and perfected projects, which add value to 
various cities around the globe. Knowledgeable and creator of a multitude of artistic expressions, 
Portugal’s most acclaimed and awarded architect is the craftsman of a plural work, to be seen in depth, 
in detail and as a whole.

<Entrevista> Interview

1
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Do Porto para o mundo. Faz trabalhos em lugares 
muito distintos e distantes. Como se adaptam os 
edifícios aos locais? É necessário o conhecimento 
prévio do local ao qual se destina o objecto 
arquitectónico?
Nos projectos no estrangeiro, é exigida uma 
aproximação, um conhecimento, por um lado, 
mais trabalhoso, porque é diferente; por outro 
lado, muito mais estimulante. E estimulante tanto 
directamente para o trabalho em curso como para 
a evolução do percurso de um arquitecto, que vai 
recolhendo, aqui e ali, informação, que passa a ser 
parte do subconsciente, estando sempre presente 
para ajudar quando for necessário.

From Oporto to the world. You do works in greatly 

differing and distant places. How do you adapt the 

buildings to the places? Do you need prior knowledge of 

the place for which the architectural object is destined?

In projects abroad you need a certain closeness, a 

knowledge, which on the one hard involves more work 

because it is different; and on the other is much more 

stimulating. It is stimulating both directly for the work 

in progress, and for the evolution of the career of an 

architect, who, here and there, piece by piece, picks up 

information, which becomes part of his subconscious, 

remaining ever present to help when needed. 

4, 5.  Anyang Álvaro Siza Hall, Coreia do Sul, Fotografias de FG + SG
4, 5. Anyang Álvaro Siza Hall, South Korea, Photographs by FG + SG

Antes de querer ser arquitecto, começou por se 
interessar pela pintura e pela escultura. O que 
levou a optar pela arquitectura?
Não eram muito do agrado dos meus pais a 
pintura e a escultura, porque eram consideradas, 
na época, como associadas à boémia. Entrei 
para arquitectura procurando moldar-me, 
tranquilamente, sem conflitos. Mas depois acabei 
por me interessar, porque a Escola estava num 
momento muito estimulante, com uma nova 
geração de professores e com um novo Director 
– Carlos Ramos.

Contribuiu para a consolidação do prestígio da 
chamada «Escola do Porto», iniciada em 1957 
pelo Professor e Arquitecto Carlos Ramos. 
Como define a «Escola»? É um movimento, uma 
tendência, uma linguagem? E de que forma ela foi 
decisiva para a arquitectura portuguesa?
Não é uma escola de tendência. Hoje, existem 
muitas tendências e muito diálogo entre elas, 
portanto não seria natural haver uma escola de 
tendência nesta altura. Pode-se dizer que foi uma 
escola de tendência, sobretudo nos anos 60 e 
depois na actividade pós-1974, quando havia um 
grande empenho de um número significativo de 
gente em questões como a participação, como a 
consolidação dos centros históricos. No fim dos 
anos 50 e nos anos 60, era uma escola pequenina, 
quase familiar. O director era uma grande 
personalidade da cultura portuguesa. 

Before you wanted to be an architect you were 

interested in painting and sculpture. What led you to 

choose architecture?

My parents weren’t too keen on painting and sculpture, 

because, at the time they were associated with bohemian 

lifestyles. I chose architecture hoping to fit in, peacefully, 

without any conflicts. But then I soon was interested, as 

the school was enjoying a very stimulating period, with a 

new generation of professors and new director – Carlos 

Ramos.

You contributed to the concretisation of the prestige 

of the so-called «School of Oporto», begun in 1957 by 

architect Professor Carlos Ramos. How do you define 

the «School»? Is it a movement, a trend, a language? In 

what way was it decisive in Portuguese architecture?

It is not a school of trends. Today there are many trends 

and much dialogue between them, it would therefore not 

be natural for there to be a “trend” school at this time. 

You can say it was such a school, especially in the 1960s 

and later, in the post-1974 era, when there was great 

enthusiasm in great number of people in matters such 

as involvement, or such as the consolidation of historic 

centres. In the late 1950s and the 1960s there was a 

small school, almost a family. Its director was a great 

personality in Portuguese culture. 

<Entrevista> Interview

3

4

1.  Equipamento Desportivo Ribero-Serralo, Barcelona, Fotografia 
de FG + SG

2. Álvaro Siza, Fotografia de Orlando Fonseca
3. Casa de Chá da Boa Nova, Fotografia de FG + SG
1. Ribero-Serralo Sports Complex, Barcelona, Photograph by FG + SG

2. Álvaro Siza, Photograph by Orlando Fonseca

3. Boa Nova Tea House, Photograph by FG + SG
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<Entrevista> Interview

You have completed works of completely different 

dimensions and functions, from objects to buildings and 

even urban planning designs; from churches to museums 

and council housing. Why have you chosen so much 

diversity in your career?

Firstly, because I like it so much. Secondly, because it is 

very useful in learning your craft, given that cities are 

made on a large scale and on a small scale. In terms of 

gaining experience with relation to proportions, something 

that is vital in architecture, it is very important to deal with 

the large and the small scale and to find their relationship 

and their style in the general aspect of the city.

Tem feito trabalhos de dimensões e funções 
completamente diferentes, desde objectos a 
edifícios, e até planos de ordenamento, desde 
igrejas a museus e a habitação social. Porquê 
optou pela diversidade de tamanhos e de 
funções?
Em primeiro lugar porque gosto. Em segundo 
lugar porque é muito útil na formação, visto que as 
cidades são feitas da grande escala e da pequena 
escala. No que se refere a ganhar experiência 
relativamente a proporções, o que é fundamental 
na arquitectura, é muito importante lidar com a 
grande e com a pequena escala e encontrar o seu 
relacionamento e o seu tom no aspecto geral da 
cidade. 

De que forma considera que um espaço 
arquitectónico deve ocupar o espaço natural?
Acho que determinados programas contêm 
um élan transformador tal que é natural que 
eles estabeleçam, de certo modo, uma ruptura. 
Às vezes, é interior ao próprio projecto esse 
rompimento. Mas de um modo geral, mesmo 
introduzindo certa ruptura, para mim a cidade 
desenvolve-se como uma pessoa, como um 
organismo muito complexo. Há persistências 
que, com todas as transformações, não se podem 
ultrapassar.

How do you think an architectural space should occupy a 

natural space?

I think that certain programmes contain such a 

transformational élan that it is natural that they 

establish, to some extent, a break. Sometimes this 

rupture is within the project itself. But in general terms, 

even when introducing a change, for me the city develops 

like a person, like a very complex organism. There are 

things that stick, which with every transformation, 

cannot be overcome.

6

5

7

8 9 10

6.  Igreja, Marco de Canavezes, Fotografia de FG + SG
7, 8, 9, 10.  Fundação de Serralves, Fotografias de Orlando 

Fonseca
6. Church, Marco de Canavezes, Photograph by FG + SG

7, 8, 9, 10. Serralves Foundation, Photographs by Orlando Fonsecah
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<Entrevista> Interview

Considera que a «trilogia vitruviana» utilitas, 
venustas e firmitas (utilidade, beleza e solidez) 
ainda tem razão de ser nos tempos actuais?
Podem existir alguns desequilíbrios, mas a trilogia 
mantém-se. 
A arquitectura é um serviço, tem de funcionar. 
O projecto significa o cumprimento da função 
imediata mas também a libertação desse  
colete-de-forças. Um edifício é para durar muito 
tempo, e as funções mudam, os hábitos mudam. 
Há funções que caem ou que são substituídas. 
A arquitectura tem de dar resposta àquilo que 
está na sua origem, mas é também função da 
arquitectura libertar-se dessa limitação, não 
ignorando-a, mas sim dando-lhe um respiro que lhe 
permite um uso variado. 

«Pensar a cidade, pensar o edifício, pensar o 
móvel» – urbanismo, arquitectura e design. De 
que forma «cada uma destas actividades depende 
das outras»?
São aspectos da construção do território, 
da organização do espaço que inclui muitas 
disciplinas, que constituem um todo. Quando, por 
exemplo, é preciso fazer um determinada divisão 
com uma função qualquer, as dimensões desse 
espaço dependem do que se vai lá pôr. O desenho 
do objecto, concretizado depois ou não, faz parte 
do próprio desenho do espaço.

Do you believe that the Vitruvian trilogy utilitas, 

venustas and firmitas (utility, beauty and solidity) are 

still valid today?

There may be some unsteadiness, but the trilogy still 

holds strong. 

Architecture is a service, it has to function. The project 

implies the fulfilment of the immediate function, but also 

the release from this straitjacket. A building is built to 

last for a long time, and functions change, habits change. 

There are functions that are no longer needed or which 

are replaced. Architecture has to respond to its initial 

purpose, but it is also the function of architecture to free 

us of this limitation, not ignoring it, but rather giving it 

the ability to be used variously.

«Thinking up the city, the building, the furniture» 

– urbanism, architecture and design. How does «each of 

these activities depend on the other»?

They are aspects in constructing a territory, of organising 

space, including many disciplines, many contributing 

factors and which add up to a whole. When, for example, 

you need to make a certain room with a certain function, 

the dimensions of this space depend on what is going to 

be put there. The design of an object, realised afterwards 

or not, is part of the very design of the space. 

11 12

13 14 15

11, 12.  Esquissos, Fotografias de Miguel Costa
13, 14, 15.  Objectos, Fotografias gentilmente cedidas por Álvaro 

Siza 2 Arq., S.A.
11, 12. Drawings, Photographs by Miguel Costa

13, 14, 15. Objects, Photographs kindly given by Álvaro Siza 2 Arq., S.A.
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Living Porto
O Apelo da Natureza
The Appeal of Nature

Desenhado com o detalhe do traço, um reduto 
natural abraça o Living Porto. O jardim do 
condomínio fechado, promovido pela J. Camilo, 
é parte integrante da experiência global de 
habitação e reúne dezenas de espécies arbóreas, 
um lago e convidativos percursos pedestres. 
O apelo da natureza faz-se a cada instante 
já que todos os apartamentos têm varandas 
voltadas para o jardim. De utilização exclusiva do 
condomínio, o parque será o lugar predilecto dos 
mais pequenos que poderão brincar sem restrições 
graças ao sistema de segurança 24 horas. O 
empreendimento, posicionado no segmento 
premium, tem na qualidade da arquitectura e 
construção um conceito estruturante de toda a 
filosofia living – «a vida no seu melhor». 
Com 60% do condomínio comercializado, a J. Camilo 
prevê a conclusão da obra no final de 2008. O 
Projecto, assinado por Isabela Neves, Manuel Pais 
Vieira e Paulo Fernandes Silva, celebra a excelência 
do desenho contemporâneo e a perfeição da 
natureza.

Designed with great detail, a natural haven embraces 

Living Porto. The garden of the closed condominium, 

developed by J. Camilo, is an integral part of the overall 

experience of living and joins dozens of tree species, 

a lake and inviting walkways. Nature at its most 

appealing follows you with every moment with each 

apartment enjoying verandas overlooking the garden. 

For exclusive use of condominium dwellers, the park 

will be the ideal place for children, who will be able to 

play without restriction thanks to the 24-hour security 

system. The development, aimed at the premium market, 

has the philosophy of «living» behind the quality of its 

architecture and construction, an underlying concept of 

«life at its best».

With 60% of the condominium sold, J. Camillo sees 

the completion of the building by the end of 2008. The 

project, designed by Isabela Neves, Manuel Pais Vieira 

and Paulo Fernandes Silva, celebrates the excellence of 

contemporary design and the perfection of nature. 

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

<Traders>
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FDO Optimist
Modernidade junto ao mar
Modernity by the Seaside
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Em Vila do Conde, junto à Praia da Azurara e ao 
Rio Ave, onde a natureza revela todo o seu fulgor, 
o condomínio fechado Optimist, desenvolvido 
pela FDO, inscreve-se na paisagem sem nunca 
a perturbar. Aliar a modernidade da construção 
à localização estratégica foi para a FDO uma 
condição imperativa. Concebido pela arquitecta 
Paula Santos, o Optimist situa-se próximo 
de importantes cidades como o Porto, Maia, 
Matosinhos, Trofa, Braga ou Viana do Castelo. 
Em fase final de construção, e com um andar 
modelo para visita, a FDO lança agora a segunda 
fase de vendas do empreendimento. Na primeira 
linha de mar, todas as fracções dos quatro edifícios 
do Optimist permitem irresistíveis vistas sobre o 
oceano e as fachadas, ventiladas, representam 
uma solução de revestimento estruturante para o 
próprio empreendimento.
Estão disponíveis para venda apartamentos 
T1, T2 e T3 que se orientam sobre a premissa 
da qualidade e conjugam a melhor escolha de 

In Vila do Conde, next to the beach of Praia da Azurara 

and the River Ave, where nature is revealed in all 

its splendour, the closed condominium «Optimist», 

developed by FDO, blends into the landscape without 

disturbing it in the slightest.  Combining modern 

construction with strategic location was a vital condition 

behind FDO’s plans. Designed by architect Paula Santos, 

Optimist is located close to important cities, including 

Oporto, Maia, Matosinhos, Trofa, Braga and Viana do 

Castelo.

Now in its final stages of construction, with a show 

floor now open for viewing, FDO is now launching the 

second sales phase for the development. With prime sea 

frontage, every apartment of the four Optimist buildings 

offers incredible views over the ocean and the ventilated 

façades represent a structural covering solution for the 

development itself.

Apartments in one to three-bedroom variants are 

available for purchase, each one created under the 

premise of quality, while featuring the very best selection 

of materials and finishes. The wooden flooring (efisélia 

<Traders> 
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materiais e acabamentos. As madeiras de régua 
de efisélia colocadas no chão, as casas de banho 
com cabines de hidromassagem, loiças sanitárias 
suspensas, aspiração central, aquecimento central 
completo e as soluções de isolamento térmico e 
acústico são alguns exemplos.
O Optimist soube valorizar as áreas comuns ao 
desenhar atractivos jardins, piscina e um salão de 
festas. Mas se a escolha recair sobre um jardim 
privado, então os apartamentos situados no 
piso zero são a melhor opção. Cada um destes 
apartamentos T2, designados de Casas de Jardim, 
foi contemplado com um jardim privado cuja 
área varia entre os 45m2 e 68m2. Quase todas as 
fracções dispõem de garagem individual fechada 
que, dependendo da tipologia, permite guardar 
uma ou duas viaturas.
Situado na Praia da Azurara, bem junto à marginal 
que convida ao passeio, a pé ou de bicicleta, o 
empreendimento Optimist celebra a arte de bem 
viver.

wood), the bathrooms with hydromassage shower 

cubicles, the suspended sanitary ware, the central 

vacuum cleaning system, the full central heating, and the 

thermal insulation and soundproofing solutions are just 

some examples of this. 

Optimist has communal areas of equal worth in 

attractively designed gardens, a swimming pool and an 

events room. But if you’re looking for somewhere with a 

private garden, the ground floor apartments represent 

the right choice for you. Each of these two-bedroom 

apartments known as «Garden Houses» has been 

designed to incorporate its own private garden of between 

45 and 68 square metres. Almost all of the apartments 

come with an individual garage, which, depending on the 

apartment type, can house one or two cars.

Located at Praia da Azurara, right on the seafront, ideal 

for seaside strolls or bike rides, the Optimist development 

celebrates the art of living well.

Optimist
Centro de vendas aberto todos dias, das 10:00 às 19:00
Sales Office open from 10:00 to 19:00 daily

Telm. Mobile Phone +351 936 050 500 | Tel. Phone +351 252 647 036
E.N 13 junto à igreja da Azurara.
www.optimist.pt

<Traders> 
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Quinta da Caniçada

Situada a 50m da magnífica Barragem da Caniçada, 
a Quinta da Caniçada é o centro do cenário único e 
envolvente do Parque Nacional Peneda Gerês.
É neste imponente solar brasonado em pedra, 
tipicamente minhoto, que o prazer do descanso 
pode ser aliado às inúmeras actividades ao ar livre. 
Além da sua localização privilegiada, com acesso 
directo à margem da albufeira, encontramos um 
ambiente acolhedor e personalizado para desfrutar 
da paz e da energia da natureza.
O clube de balonismo e a Quinta visam 
essencialmente desenvolver e fomentar 
actividades recreativas e culturais, de uma forma 
diferente, com o intuito de divulgar o potencial da 

Located 50 metres from the magnificent Barragem da 

Caniçada, the Quinta da Caniçada is the centre of the 

unique setting and surroundings of the Peneda Gerês 

National Park.

Here, in this impressive stately manor house, typical 

of the Minho region, the pleasure of relaxation can 

be joined by countless open air activities. Besides its 

stunning location, with direct access to the banks of the 

reservoir, this is home to a welcoming and personalised 

environment, a place to enjoy peace and nature’s energy.

The hot air ballooning club and the Quinta essentially 

aim to develop and promote recreational and cultural 

Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts: +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu

Área total do terreno: 2.630m2 / Total Land Area: 2,630m2

Área total de construção: 385m2 / Total Built Area: 385m2

Área total de habitação: 575m2 / Total House Area: 575m2

Brasão do Solar / Manor House Coat of Arms

Várias antiguidades (móveis, loiças, quadros, candeeiros) datadas dos 
séculos XVIII, XIX e XX / Various antiques (furniture, crockery, paintings, lamps) 

dated from the 18th, 19th and 20th centuries

9 Quartos / 9 Bedrooms

9 Casas de banho / 9 Bathrooms

Ginásio / Gym

Cozinha  e lavandaria / Kitchen and laundry room

Sala comum com lareira de dupla face / Living room with double-sided 

fireplace

Garagem, Barbecue / Garage, Barbecue

Cais/ancoradouro, com acessórios para a prática desportiva / Jetty/

mooring, with sports accessories

Jacuzzi / Jacuzzi

Espigueiro do século XIX / 19th-century granary

Ref.ª 15/2008

Serra da Cabreira e do Parque Nacional Peneda 
Gerês.
Por tudo isto, a Quinta da Caniçada é um centro 
anti-stress original e inovador, com todas as 
facilidades que o descanso e privacidade exigem.

activities, in a unique manner, so as to the advance the 

potential of the Serra da Cabreira and of the Peneda 

Gerês National Park.

As such, the Quinta da Caniçada is an original and 

innovative anti-stress centre, endowed with every facility 

relaxation and privacy could ever require.
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Villa na Avenida Marechal Gomes da Costa

Calma, serena, exclusiva, privada, magnífica… são 
alguns dos adjectivos que podemos seleccionar 
para descrever esta villa, a melhor da Foz do Douro.
Situada na mais prestigiada avenida portuense, 
esta villa tem vistas de mar, não obstante ser 
totalmente reservada.
Com construção de início do século XX, esta villa 
torna-se contemporânea.
A harmonia destaca-se em todas as suas linhas 
arquitectónicas, bem como nos painéis de madeira 
e nas escadarias feitas à mão. As suas inúmeras 
antiguidades e obras de arte tornam esta villa num 
tesouro em pleno coração da Foz do Douro. Estas 
características e o seu exemplar enquadramento 
compõem um conjunto único de espaços, 
propiciador de dias inesquecíveis.
O sol, o mar, a privacidade são as notas 
dominantes, enviando um convite à paz, à 
serenidade e ao sonho, que aqui se torna 
realidade…

Calm, serene, exclusive, private, magnificent… these are 

some of the adjectives you could choose to describe this 

villa – the best in Foz do Douro.

Located on the most exclusive avenue in Oporto, this villa 

enjoys sea views, while retaining it privacy entirely.

Built at the beginning of the 20th Century, this villa has 

become contemporary.

Harmony stands out in every aspect of its architecture, 

as well as in the wooden panels and in the hand crafted 

stairways. Its numerous antiques and works of art make 

this villa a veritable treasure in the heart of Foz do Douro. 

These characteristics and its exceptional setting compose 

a unique collection of spaces, ideal for unforgettable 

moments.

The sun, sea and privacy are the key elements, sending 

out an invitation of peace, serenity and dreams… dreams 

that come true in this property.

Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts:  +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu

Ref.ª  24/2008

Área do lote / Plot area 1.550m2

Área de construção / Built area 634m2

Escritório / Study

Garrafeira / Wine Cellar

Engomadoria / Ironing Room

5 Quartos / 5 bedrooms

1 Suíte com varanda de 3,5m2 / 1 Suite with 3.5m2 veranda

1 Quarto de vestir com varanda de 3,1m2 / 1 changing with 3.1m2 veranda

Sala de estar / Living room

Sala de jantar / Dining room

Cozinha / Kitchen

Varandas / Verandas

Terraço (43,7m2) / Terrace (43.7m2)

5 Quartos de banho / 5 bathrooms

Anexos / Annexes

Garagem / Garage

4 Anexos de arrumos / 4 storage annexes
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Suíça
Histórias de Perfeição   
Stories of Perfection
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ST/Swiss Image

<Viagem> Travel

Switzerland is a constitutional federation, comprising 26 

administrative regions known as cantons, each of them 

independent. Its cultural diversity is one of Switzerland’s 

greatest treasures. The country boasts several official 

languages including French, German, Italian and dozens 

of dialects. Differences are therefore inevitable but 

it’s this living together and dialogue between different 

customs that makes this country so special. 

Berne, the capital, is a UNESCO World Heritage Site. 

Home to castles and stately mansions, it has been 

witness to the birth of several illustrious world citizens, 

including Albrecht von Haller, Ferdinand Hodler and Paul 

Klee. But Berne was also the birthplace of ideas, indeed 

the place where Albert Einstein developed the Theory of 

Relativity.

From Zurich to Basel, passing via Geneva, Lausanne 

or Lugano, and even the peaks of the Swiss Alps, 

which cut through the skyline at an altitude of 4000 

metres, Switzerland is natural haven waiting to be 

A Suíça abraça uma constituição federal, 
composta por 26 regiões administrativas, 
designadas de cantões, tendo todas elas 
autonomia própria. Na diversidade cultural reside 
um dos maiores tesouros da Suíça. Ouvem-se 
diversos idiomas oficiais, francês, alemão e 
italiano, e dezenas de dialectos. As diferenças 
são por isso inevitáveis mas são a convivência e o 
diálogo que tornam este país tão especial. 
Berna, a capital, inscreve-se como Património 
Mundial da UNESCO. Berço de castelos e mansões 
nobres, viu nascer ilustres cidadãos do mundo 
como Albrecht von Haller, Ferdinand Hodler ou 
Paul Klee. Mas em Berna nasceram também ideias 
já que foi aí que Albert Einstein desenvolveu a 
Teoria da Relatividade. 
De Zurich, a Basileia, passando por Genebra, 
Lausanne ou Lugano, até ao pico dos Alpes 
Suíços, que rasgam o céu a mais de 4.000 metros 

The wind blowing from the mountains spreads the scent 

of flowers along the festively decked streets. Everything 

is impeccably laid out and everything is just so, everyday 

in Switzerland. The country has always maintained a 

clear and independent identity with relationship to the 

rest of the world. Its neutrality during the 2nd World 

War, for example, was followed by famed economic 

growth and today it is one of the world richest and most 

developed countries, as well as the headquarters for 

various private banks and international organisations.

O vento que sopra da montanha espalha um odor 
a flores ao longo das ruas vestidas de gala. Tudo 
está impecavelmente alinhado e tudo é assim, 
todos os dias, na Suíça. Desde sempre, o país 
manteve uma identidade clara e independente 
em relação ao resto do mundo. A sua neutralidade 
durante a II Guerra Mundial, por exemplo, 
traduziu-se num crescimento económico notório 
e hoje é um dos países mais ricos e desenvolvidos, 
sede de vários bancos privados e organizações 
internacionais.
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discovered. And everything seems to make sense on 

the slopes overlooking Lake Leman, better known as 

Lake Geneva, the second largest lake in Western Europe. 

Strolling along its edges is like witnessing a parade of 

architectural heritage, and Switzerland has been prolific 

in this too. Charles Edouard Jeanneret, who was known 

to the world as Le Corbusier, and Mario Botta, both left 

an indelible make on the history of modern architecture. 

A thread of chocolate delineates the pathway through 

the nation’s rich cuisine. But at this particular moment, 

other flavours are being concocted in the country of 

clocks. The hands are moving towards the European 

Football Championship, which promises to set the 

population buzzing from the city to the sleepiest of 

villages. 

de altitude, há um reduto natural por descobrir. 
E tudo parece fazer sentido nas encostas que se 
debruçam no Lago Léman, ou Lago de Genebra, 
o segundo maior lago da Europa Ocidental. 
Passear nas suas margens é assistir ao desfile 
do património arquitectónico, e também neste 
campo a Suíça foi prolífera. Charles Edouard 
Jeanneret, que decidiu que o mundo iria conhecê-
lo como Le Corbusier, e Mario Botta deixaram a 
sua marca indelével na história da arquitectura 
moderna. 
Um fio de chocolate delineia o caminho pela rica 
gastronomia. Mas por esta altura outros sabores 
se assumem no país dos relógios. Os ponteiros 
giram em direcção ao Campeonato Europeu de 
Futebol que promete fazer vibrar as populações 
desde a cidade à mais bucólica das vilas.

<Viagem> Travel

www.myswitzerland.com
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Memmo Baleeira Hotel
Espaço de Memórias
Filled with Memories
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Memmo Baleeira Hotel

Tendo como símbolo o camaleão – emblema da 
adaptabilidade – e como parte constituinte do 
seu nome a palavra Memmo – memória de um 
espaço repleto de imagens e de aromas únicos –; 
o Memmo Baleeira Hotel foi inaugurado no mês de 
Outubro 2007 após uma remodelação concretizada 
seguindo o traço arquitectónico de Samuel Torres 
de Carvalho.
Localizado em Sagres, num local de características 
distintas, onde a luminosidade se espraia sobre 
os tons azuis do mar, o Memmo Baleeira Hotel 
deixa a paisagem marinha atravessar as suas 
portas e, como o camaleão, amolda-se à beleza do 
panorama.

With its symbol the chameleon – to represent adaptability 

– and with part of its name the word Memmo – memory 

of a space filled with images and unique aromas – the 

Memmo Baleeira Hotel opened on October 2007 following 

refurbishment work carried out to designs from Samuel 

Torres de Carvalho.

Located in Sagres, in a place blessed with distinctive 

characteristics, where light radiates over the bluish 

hues of the ocean, the Memmo Baleeira Hotel lets the 

nautical landscape rush in through its doors, and, like a 

chameleon, adapts to the beauty of the surroundings.

<Refúgio> Haven
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No interior do Hotel, 105 quartos e seis 
suítes acolhem os visitantes num ambiente 
contemporâneo e confortável, enquanto o olhar 
se debruça sobre a baía do Martinhal, o porto da 
Baleeira e o oceano. Um Spa garante um conjunto 
de tratamentos especializados que complementam 
o bem-estar proporcionado pela sauna, banho 
turco e piscina. É também o cenário marinho o elo 
comum entre bar, coffee shop e restaurante, onde 
os produtos locais são a principal aposta.
Harmoniosamente integrado na paisagem, o 
Memmo Baleeira Hotel é um espaço de memórias 
sempre renováveis.

Inside, 105 hotel rooms and six suites welcome guests 

in a contemporary and comfortable environment, while 

your gaze wanders over the Bay of Martinhal, the port of 

Baleeira and the ocean beyond. A spa provides a series 

of specialised treatments, complementing the well being 

offered by the sauna, steam bath and pool. The nautical 

theme continues in the bar, coffee shop and restaurant, 

where local produce is the main offering.

Harmoniously blended into the landscape, the Memmo 

Baleeira Hotel is a space of ever renewable memories. 

<Refúgio> Haven
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www.memmobaleeira.com

Equipado com um motor de combustão capaz 
de consumir apenas hidrogénio líquido, o BMW 
Hydrogen 7 é veículo perfeitamente funcional, que 
marca o início da industrialização desta tecnologia. 
Tendo por base um 760Li, o Hydrogen 7 sobressai, 
fundamentalmente, por todos os aspectos que 
lhe permitem funcionar a H2. Dada a insuficiência 
de postos de abastecimento deste combustível, o 
Hydrogen 7 está habilitado a funcionar também a 
gasolina.
O motor 6.0-V12 recebeu um segundo circuito de 
alimentação para poder consumir hidrogénio, que 
está acomodado em estado líquido num depósito 
que constitui um dos ex-libris do BMW Hydrogen 7.

Equipped with a combustion engine capable of 

using just liquid hydrogen, the BMW Hydrogen 7 is a 

perfectly functional vehicle, which marks the start of 

industrialisation of this technology. With a 760i as a base, 

the Hydrogen 7 stands out, primarily for every aspect that 

allows it to work on this liquid gas. Given the few places 

where you can fill up on this fuel, the Hydrogen 7 is also 

able to run on petrol.

The 6.0-litre V12 engine has been fitted with second feed 

circuit, to be able to use hydrogen, which is stored in a 

liquid state in a tank that represents one of the BMW 

Hydrogen 7’s finest features. 

BMW Hydrogen 7
Um Automóvel a Bi-Fuel
A Bi-Fuel Car
Texto de Text by Paula Monteiro |Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by BMW

<Automóvel> Car

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

37



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

39

Reflectido nas águas do Tua, na cidade de Mirandela, ergue-se o 
Restaurante Flor de Sal, onde à opípara gastronomia se aliaram a 
arquitectura e a decoração elegantes, criando um todo harmonioso.
A recente remodelação teve o traço da Arq. Ass., enquanto que os 
interiores ficaram a cargo da Dewpoint. Os candeeiros Philippe 
Starck, de Marcel Wanders, o balcão forrado a linho e seda de Freixo 
de Espada à Cinta, as paredes do lounge com imagens da apanha da 
azeitona, o pequeno espaço gourmet, a elegante sala do Clube do 
Charuto, a amesendação impecável, etc. são apenas pormenores 
requintados quando comparados com a opulenta ementa que sugere 
desde os pratos clássicos, passando pelos regionais, pelas novidades, 
até aos menus de degustação, tudo acompanhado por ricos néctares.

Reflected in the waters of the River Tua, in the city of Mirandela, we find the 

Restaurante Flor de Sal, where gastronomic splendour is combined with 

elegant architecture and decoration, creating a harmonious whole. 

The recent renovation project comes care of Arq. Ass., while the interior 

design was provided by Dewpoint. The Philippe Stark and Marcel Wanders 

lamps, the bar counter lined with linen and Freixo de Espada à Cinta silk, the 

walls of the lounge featuring images of olive harvests, the small gourmet 

area, the elegant Cigar Club room, the impeccable table decoration, etc. 

– these are some of the sophisticated details served by an opulent menu, 

containing anything from classic dishes or regional specialities, to the latest 

delicacies and even tasting menus, all accompanied by the finest of wines.

Restaurante Flor de Sal
Requinte à Mesa
Dining Sophistication
Texto de Text by Maria Pires | Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

<Sabores> Flavours
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 1
38



<Sugestões> Suggestions
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 1
40

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

41

Para si
For you

Cabide CityScape em madeira, modelo 
Paris, da Sixixis 
CityScape wooden coat hangers, Paris model, 

from Sixixis 

www.sixixis.com

Para a casa
For the home

Sapato El Caballo, Colecção 2008 
Shoes El Caballo, 2008 Collection 

www.elcaballo.com

Brincos e colar em prata, ónix 
e cristal, Colecção Primavera/
Verão 2008, Giorgio Armani 
Earrings and necklace, in silver, 

onyx and crystal, Spring/Summer 

Collection 2008, Giorgio Armani 

www.giorgioarmani.com

Óculos de senhora, Chilli Beans, 
Colecção Primavera/Verão 2008 
Ladies sunglasses, Chilli Beans,  

Spring/Summer Collection 2008 

www.chillibeans.com.br 

Relógio Jules, da Form Us With 
Love, inspirado em Júlio Verne 
e nas suas novelas, 
Jules Watch, from Form Us With 

Love, inspired by Jules Verne and 

his novels, 

www.formuswithlove.com

Mala de senhora El Caballo, 
Colecção 2008
Ladies handbag, El Caballo,  

2008 Collection 

www.elcaballo.com

Cesto para papéis desenhado por 
Matali Crasset, 
CityScape wooden coat hangers, Paris 

model, from Sixixis 

www.domestic.fr

Sistema modular Highway desenhado por 
Bartoli Design para a Segis 
Highway modular system designed by Bartoli 

Design for Segis 

www.segis.it

Poltronas Q-Couch da marca belga Feek 
Q-Couch from Belgian brand Feek 

www.feek.be

Pássaro de madeira 
desenhado por Charles e 
Ray Eames 
Wooden bird designed by 

Charles and Ray Eames 

www.vitra.com
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A Teka celebrou no mês de Março um momento 
muito especial. Os 30 anos de presença da marca 
no nosso país foram assinalados com a abertura 
de uma nova delegação comercial e showroom 
em Lisboa. Com uma localização privilegiada, na 
Alameda dos Oceanos, Parque Expo, o novo espaço 
apostou forte na contemporaneidade de forma a 
conferir à gama de equipamentos toda a atenção. 
O espaço prolonga-se numa área total de 330m2, 
sendo 200m2 destinados ao showroom. O projecto 
de arquitectura esteve a cargo de Nuno Cardoso e 
Paula Arez, do gabinete Portugal dos Pequeninos, 

Teka
Novo Showroom
New Showroom
Fotografias de Photographs by  Margarida Dias

The month of March signalled a very special moment 

for Teka. 30 years of the brand’s presence in Portugal 

were marked with the opening of a new sales outlet 

and showroom in Lisbon. With a prime location, on the 

Alameda dos Oceanos, Parque Expo, the new space 

focuses strongly on contemporariness so as to make the 

range of appliances the centre of attention. The space 

develops over a total area of 330 square metres, with  

200 of these given over to the showroom. The 

architecture project comes care of Nuno Cardoso and 

Paula Arez, from the Portugal dos Pequeninos practice, 

e vai ao encontro do conceito estético que orienta 
toda a filosofia Teka. 
No showroom é possível ficar a conhecer as últimas 
novidades e uma vasta gama de equipamentos 
para o universo da cozinha e da casa de banho. 
O profissionalismo no atendimento e serviços é 
uma bandeira que acompanha a marca que se 
transformou num dos maiores produtores de 
lava-louças no mundo e único fabricante, a operar 
no mercado, que permite equipar uma cozinha do 
início ao fim com a assinatura Teka.

and is in line with the aesthetic concept guiding the entire 

Teka philosophy.

The showroom is home to all the latest news and a 

vast range of appliances etc for kitchen and bathroom 

environments. Professional customer care and services 

is a constant with this brand, making it one of the leading 

sink produces in the world and the only manufacturer 

in the market to be able to equip a kitchen from start to 

finish with Teka designed equipment.  

www.teka.pt

<Showroom>
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TEKTÓNICA
Celebrar a Inovação
Celebrating Innovation
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias de Photographs by Miguel Costa

10 anos de TEKTÓNICA transformaram o 
certame num dos mais importantes veículos 
de comunicação e divulgação do sector dos 
materiais e equipamentos para construção. Numa 
edição especial, a feira fortaleceu os seus pilares 
estruturantes – consolidação, internacionalização, 
inovação e qualidade. 
A FIL – Feira Internacional de Lisboa, convergiu 
num só espaço, de 20 a 24 de Maio, arquitectos, 
designers, decoradores, engenheiros, construtores 
e vários outros profissionais que quiseram assistir 
ao desfile das novidades no sector da construção, 
que deu particular destaque ao design e às novas 
tecnologias.

10 years of TEKTÓNICA has transformed the trade 

fair into one of the most important vehicles of 

communication and divulgation in the construction 

material and equipment sector. In a special edition, the 

fair strengthened its founding pillars – consolidation, 

internationalisation, innovation and quality.

Between May 20 and 24, FIL – Feira Internacional de 

Lisboa exhibition hall welcomed under its roof architects, 

designers, decorators, engineers, builders and various 

other professionals all wanting to witness the very latest 

from the construction sector, with special emphasis given 

to design and to new technologies.

<TEKTÓNICA 2008>
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Esta importante plataforma internacional contou 
com a participação de cerca de 800 empresas 
expositoras, nacionais e internacionais, e de 
35 países diferentes vieram hosted buyers, 
convidados, que divulgam pelo mundo a capacidade 
de inovação e competitividade dos produtos 
desenvolvidos e fabricados em Portugal.
A 10ª edição da TEKTÓNICA – Salão Internacional 
da Construção e Obras Públicas – integrou também 
o SK – Salão Internacional de Pavimentos e 
Revestimentos Cerâmicos, Espaço Cozinha e Banho 
e o SIMAC – Salão Internacional de Materiais, 
Máquinas e Equipamentos para Construção.

This important international platform including the 

participation of 800 exhibiting companies, national and 

international, and «hosted buyers» from 35 different 

countries, invited to pass on to the world the capacity for 

innovation and competitiveness of products developed 

and manufactured in Portugal. 

The 10th edition of TEKTÓNICA – International 

Construction and Public Works Fair – also included SK 

– International Flooring and Ceramic Coverings Fair, 

Kitchen and Bathrooms, and SIMAC – International 

Construction Material, Machinery and Equipment Fair.
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<TEKTÓNICA 2008>

www.tektonica.fil.pt

9

10 11

1.  Teuco
2. Frecan
3. Zenite
4. Grohe
5. Cifial
6. Teka
7. Laufen
8. Imenza
9. Poggenpohl
10,  11. Recer
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