






<Editorial>

Mergulhados que estamos no espírito natalício há 
dois verbos que se conjugam quase até ao infinito 
– Dar e Receber. Na House Traders passámos o ano 
a enunciar ambos. Recebemos propostas únicas de 
projectos que ficam na história da arquitectura, da 
decoração de interiores ou do universo do design e, 
depois, qual acto altruísta, partilhámos consigo os 
detalhes de cada um deles. 
Na edição de Dezembro/Janeiro damos-lhe a 
descobrir onde e como investir com sucesso 
no sector imobiliário. Damos-lhe momentos 
de conhecimento profundo com a entrevista 
a Paul Andreu, figura icónica da arquitectura 
contemporânea. Damos-lhe também algumas 
sugestões de decoração ao percorrermos os mais 
importantes eventos que marcaram o final da 
temporada de 2008. Damos, damos, damos.  
Completamos cinco anos de publicação com este 
número e apenas lhe pedimos uma coisa em troca… 
que nos leia com toda a atenção e que seja muito 
feliz neste novo ano que está prestes a iniciar. 
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Dar e Receber
To Give to Receive 

Cátia Fernandes, Directora Editor

Buried as we are, in this spirit of Christmas, there are two 

verbs that combine for all eternity – to give and receive. 

In House Traders we spend the year expressing both 

of these. We receive unique project proposals, which 

stick firmly in the history of architecture, of interior 

design, or of the universe of design and, then, in an act of 

premeditated altruism, we share the details of each one 

with you.

In the December/January issue we give to you the 

knowledge of where and how to successfully invest in 

the real estate sector. We give you moments of great 

understanding in an interview with Paul Andreu, an iconic 

figure in contemporary architecture. We also give you 

some decoration suggestions as we tour through the 

most important events to have marked the end of the 

2008 season. We give, we give and we give. 

This issue also sees us celebrating five years in existence, 

and we only ask one thing of you in exchange… that you 

read us with great attention and that you are very happy 

in this New Year about to begin.

 Destaques

Membro de:
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 30.  Diálogos de Cor  
Dialogues of Colour

 42.  Hotel du Petit Moulin 
Espaços que Falam…  
Spaces that Speak Volumes…

 68.  Axor Urquiola 
Um Espaço para Viver… 
A Space for Living…

 74.  Lladró 
Fusões Perfeitas
Perfect Fusions

 88.  Paul Andreu 
«Arquitectura de transição»  
«Architecture of Passage»

96.  Monseo 
Momentos Eternos 
Eternal Moments

C
h

ai
se

 L
o

n
g

u
e

, S
ix

ix
is

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

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

Marta Carmona | Direcção e Coordenação Editorial: Cátia Fernandes, catiafernandes@housetraders.pt | Redacção: Cátia Fernandes, Paula Monteiro, Ângela 

Rodrigues | Fotografia de Capa: António Teixeira | Fotografia: Miguel Costa, Orlando Fonseca | Chefe de Produção: Sérgio Martins | Paginação: Sérgio Martins, 

Paula Craft | Tratamento de imagem: PM Media S.A.; Victor Ribeiro | Assistente de Produção: Sílvia Fernandes | Coordenação Comercial: Marta Carmona,  

martacarmona@housetraders.pt | Advertising Sales Executive: Ema Ramos, Sandra Coimbra | Tradução: Word4Word | Periodicidade: Bimestral | Impressão: 

Orgal, Lda. | Preço de capa: €3,50 | ISSN: (International Standard Serial Number): 1645-877X | Publicação registada na Entidade Reguladora da Comunicação sob 

o nº 124365 | Assinatura (6 números), Continente/Ilhas – €18; Europa e Resto do Mundo, sob consulta.

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

marca registada.

Cinco
anos
Fifth

year





h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

0

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

1

«La Casa Blanca»
Branco-Luz
Ice White

Com traço de Juan e Jose Luis Varón, «La Casa 
Blanca» é um inovador e original projecto 
arquitectónico desenvolvido para a promotora 
e construtora de vivendas exclusivas Geinbar. A 
quase totalidade dos 400 m2 de área da habitação 
está revestida com DuPontTM Corian® Glacier White, 
que confere aos espaços minimalistas de «La 
Casa Blanca» uma calidez e luminosidade muito 
especiais.

Ncoisas
Multiple Choice

Ncoisas
Multiple Choice

www.corian.es

Prémio para Tróia 
Design Hotel e Douro41
Prize for Tróia Design Hotel 
and Douro41

A 11.ª edição do Salão Imobiliário de Lisboa, 
realizado entre os dias 22 e 26 de Outubro 
do corrente ano, distinguiu, in exequo, com o 
Prémio Melhor Projecto Imobiliário de 2008 
os projectos Tróia Design Hotel e o Douro41.
Promovido pela Amorim Turismo, o Tróia 
Design Hotel, localizado na península 
de Tróia, contempla um condo-hotel de 
cinco estrelas concebido pelo atelier do 
arquitecto Conceição Silva e renovado pela 
Promontório-Arquitectos.
Situado em Castelo de Paiva, o 
empreendimento Douro41 nasce da parceria 
entre a Bascol Imobiliária e o Grupo Lágrimas 
e possui projecto arquitectónico de João 
Pedro Serôdio.

Designed by Juan and Jose Luis Varón, «La Casa Blanca» 

is an innovative and original architectural project 

developed by the developer and builder of exclusive 

homes, Geinbar. Almost every square centimetre of the 

400 square metre property is lined with DuPont™ Corian® 

Glacier White, which provides the minimalist spaces 

of «La Casa Blanca» with a very special warmth and 

luminosity.

The 11th edition of the Lisbon Real Estate Fair, 

held between October 22 and 26 earlier this years, 

jointly awarded the Tróia Design Hotel and the 

Douro41 projects with the Best Real Estate Project 

Award 2008.

Developed by Amorim Turismo, the Tróia Design 

Hotel, located on the Tróia Peninsula, features 

a five-star «condo-hotel» designed by the studio 

of architect Conceição Silva and renovated by 

Promontório-Arquitectos.

Located in Castelo de Paiva, the Douro41 

development is a joint venture between Bascol 

Imobilária and the Grupo Lágrimas and boasts 

architectural design by João Pedro Serôdio.

Enoteca
Arquitectura Sustentável
Sustainable Architecture

Criado pelo arquitecto Hugo Benigno como resposta a uma 
competição, o projecto de uma Enoteca, presentemente a 
ser avaliado no concurso «Green Project Awars 08», baseia-
se em princípios de sustentabilidade e arquitectura bio-
climática, propondo-se como um apelo à reflexão e à tomada 
de consciência sobre o contexto urbano e social em que 
actualmente todos vivemos.

Created by architect Hugo Benigno as an entry to a competition, the 

Enoteca project, currently under consideration in the «Green Project 

Awards 08», is based on principles of sustainability and bio-climatic 

architecture, standing as a call to reflect on and become aware of the 

urban and social context in which we all now live.  
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RAR Imobiliária
Apresenta Empreendimento
Presents Development

Ncoisas
Multiple Choice

Cozinhas «Black Oak»
Da uno form
Black Oak Kitchens From uno form

Glamm Fire
Errata
Erratum

Por lapso, na última 
edição da House Traders, 
indicámos erradamente 
o site da Glamm Fire. O 
correcto é 
www.glammfire.com

In the last issue of House 

Traders we wrongly listed the 

website address for Glamm 

Fire. The correct address is 
www.glammfire.com

Tradicionalmente brancas, com a linha «Black Oak» da uno form as cozinhas 
ganham um matiz – o preto, cor da sofisticação e da elegância. De linhas 
harmoniosas e minimalistas, a cozinha de luxo «Black Oak» está equipada 
com materiais únicos e atraentes, que contribuem para a criação de um 
ambiente moderno e original.

Traditionally white, with the«Black Oak» range from uno form, kitchens gains a 

new colour – black, the colour of sophistication and elegance. Boasting harmonious 

and minimalist lines, the «Black Oak» luxury kitchen is equipped with unique 

and attractive materials, contributing to the creation of a modern and original 

environment.

Involved in the development of exceptional quality 

residential complexes, RAR Imobilária presented three 

of its latest projects at the Lisbon Real Estate Fair, 

focusing primarily on the São José de Ribamar housing 

development.

With architectural design by Gonçalo Byrne, the luxury 

residential estate located next to the riverfront in Algés, 

contains 22 properties in which construction excellence 

and sustainability represent attractive and irresistible 

qualities.

Direccionada para a promoção de 
empreendimentos residenciais de elevada 
qualidade, a RAR Imobiliária apresentou, no Salão 
Imobiliário de Lisboa, três dos seus mais recentes 
projectos, com principal destaque para o complexo 
habitacional São José de Ribamar. 
Com autoria arquitectónica de Gonçalo Byrne, 
o conjunto residencial de luxo, localizado 
junto à marginal de Algés, é composto por 22 
fracções nas quais a excelência da construção 
e a sustentabilidade constituem atraentes e 
irrecusáveis predicados.

www.unoform.dkt

http://imobiliaria.rar.pt
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Para o próximo Natal, a Interforma Casa sugere as 
colecções têxtil lar criadas pela nomeada estilista 
portuguesa Fátima Lopes. Inspiradas nas últimas 
tendências da moda, as três colecções – Just 
Married, Cristais Swarovski e Fátima  
Lopes – distinguem-se pelo seu requinte e 
sofisticação.

Interforma Casa suggests 

for Christmas the home 

textile collections created 

by renowned Portuguese 

fashion designer Fátima 

Lopes. Inspired by the 

latest fashion trends, 

the three collections 

– Just Married, Swarovski 

Crystals and Fátima 

Lopes – stand out for 

their refinement and 

sophistication. 

Inauguração Loja 
«Focus» Em Lisboa
«Focus» Shop Opens in Lisbon

Ncoisas
Multiple Choice

A Cifial foi galardoada com o prémio DME – Design 
Management Europe Award na categoria de Melhor 
Gestão de Design numa Média Empresa, que 
reconhece a importância do design e da sua gestão 
para a estratégia de inovação e competitividade 
das empresas europeias.

Cifial has been given 

the DME – Design 

Management 

Europe Award, in 

the Best Design 

Management in a 

Media Company 

category, which 

recognises the 

importance of 

design and its 

management 

in terms of 

innovation and 

competitiveness 

strategies 

of European 

companies.

Representada pela empresa nacional Pedra e 
Decoração, a marca de lareiras «Focus»  
distingue-se pela contemporaneidade das suas 
peças, verdadeiras obras escultóricas guardiãs do 
fogo doméstico. 
Para que o mercado da capital conhecesse tão 
atractivo produto foi inaugurada em Lisboa, no 
passado dia 20 de Outubro, a loja «Focus», com a 
presença de Dominik Imbert, 
director e criador da marca. 

Represented by Portuguese 

company Pedra e Decoração, 

fireplace manufacturer «Focus» 

stands out for the contemporary 

feel of its pieces – veritable works 

of sculpture and guardians of 

domestic fires.

To bring this attractive product to 

the capital’s market, last October 

20 a new «Focus» shop was 

opened in Lisbon, in the presence 

of Dominik Imbert, the brand’s 

director and creator. 

www.cifial.pt www.focus-creation.com/pt

A nova colecção de tapetes da Nanimarquina, «Little 
Field of Flowers», inspira-se na natureza, num jogo 
sedutor de formas e sobreposições. Mantendo a sua 
filosofia, o Studio Tord Boontje criou um design que 
transporta para dentro de casa o prazer de passear 
sobre um campo semeado de 
múltiplas flores.

The new «Little Field of 

Flowers» rug collection 

from Nanimarquina, finds 

its inspiration in nature, in 

a seductive game of shapes 

and applications. Maintaining 

its philosophy, Studio Tord 

Boontje has created a design 

that transports the pleasure of 

walking through a field dotted 

with multiple flowers right into 

your home.

www.nanimarquina.comwww.interforma.com.pt

Prémio Internacional 
Atribuído à Cifial
International Prize Given to Cifial

Casa by
Fátima Lopes

Nanimarquina 
Apresenta «Little Field of wers»
Presents «Little Field of Flowers»
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Ncoisas
Multiple Choice

Home Concept
Distinguida com Prémio
Distinguished with Award

Simples, geométrica e funcional, a nova gama de 
mobiliário de escritório Atlante, produzida pela 
Alea e representada em Portugal pela Uniscala, 
conjuga os requisitos da modernidade com as 
últimas tendências do design internacional. 
Sistema modular estruturado, a gama Atlante 
permite múltiplas configurações do posto de 
trabalho.

Simple, geometric and 

functional, the new «Atlante» 

range of office furniture, 

produced by Alea, and 

represented in Portugal 

by Uniscala, combines the 

requirements of modernity with 

the latest in international design 

trends. A structured modular 

system, the Atlante range 

allows for multiple work station 

configurations.

A empresa portuguesa de têxteis para o lar Home 
Concept foi distinguida com o prémio «Nova Marca 
do Ano» na «2008 China Home Style Award». O 
galardão, integrado na edição de 2008 da feira 
«Interior Lifestyle China», ilustra o célere sucesso 
da Home Concept no continente asiático.

Portuguese home textiles company Home Concept has 

been given the “New Brand of the Year” award at the 

2008 China Home Style Award. The prize, part of the 2008 

edition of the Interior Lifestyle fair, illustrates the rapid 

success of Home Concept on the Asian continent.

Lavazza
Dieci Anni di Coffee Design

Para comemorar o décimo aniversário de 
experimentação e inovação com café, a Lavazza 
apresenta o livro Dieci Anni di Coffee Design – 
1998/2008, editado por Bob Noto, onde se relatam 
as notáveis realizações e conquistas que a empresa 
italiana introduziu em tão aromática, estimulante e 
versátil bebida.

To commemorate the 

tenth anniversary of 

experimentation and 

innovation with coffee, 

Lavazza presents the book 

Dieci Anni di Coffee Design 

– 1998/2008, edited by 

Bob Noto, in which we find 

accounts of the most notable 

achievements and conquests 

the Italian company has 

introduced into this aromatic, 

stimulating and versatile 

drink.

Smeg
Cave de Vinhos SCV115
SCV115 Wine Cooler

Equipada com um compressor anti-vibrações 
e com um filtro de carvão activo, que garante a 
eliminação de odores, a Cave de Vinhos SCV115 
da linha «Clássico Smeg» permite a definição de 
duas zonas de conservação com temperaturas 
diferentes – variáveis entre os 5º e os 22º C –, 
podendo-se assim conservar qualquer tipo de 
vinho.

Fitted with an anti-vibration 

compressor and with an active 

carbon filter, which ensures 

odour elimination, the SCV115 

Wine Cooler from Smeg’s 

«Classic» range allows you to 

define two storage areas with 

different temperatures – variable 

between 5º and 22º C –, allowing 

you to store any wine.

www.smeg.pt www.uniscala.pt

www.lavazza.com

www.homeconcept.pt

Uniscala
Nova Gama Atlante
New Atlante Range
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Na modelação irregular nasce uma forma icónica 
definida. O corpo toma a figura de um ípsilon 
e de um momento para o outro obra e terreno 
complementam-se e engrandecem-se mutuamente. 
Bruno Marques, o arquitecto responsável pela 
habitação situada em Ossela, Oliveira de Azeméis, 
viu na irregularidade da topologia um catalizador 
para a solução arquitectónica apresentada. A casa, 
a partir da entrada, abre-se para nordeste em 
dois corpos distintos animados pelas diferentes 
funcionalidades que lhes foram atribuídas. A 
modelação 3D permitiu que o cliente, um casal com 
uma criança pequena, visualizasse a obra desde o 
início e a interiorizasse plenamente. Do trinómio 
perfeito – arquitecto, cliente e empreiteiro 

From irregular modelling comes a defined iconic form. 

The body takes on the figure of the letter y and from one 

moment to the next, the land is mutually complemented 

and enriched. Bruno Marques, the architect responsible 

for the house located in Ossela, Oliveira de Azeméis, 

saw the irregularity of the land as a catalyst for the 

architectural solution presented. The house opens to 

the northeast via the entrance in two different bodies 

stimulated by the different functions they have been 

given. 3D model work allowed the client, a couple with 

a young child, to visualise the work from the outset and 

to take it all in. The perfect trio of architect, client and 

builder resulted in the success of the project. 

Long in trajectory yet close thanks to the shape it takes 

on, the house develops almost entirely on a single floor, 

Casa Ossela
O Poder da Forma
The Power of Form
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca
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– resultou o sucesso do projecto. 
Longa em percurso mas próxima graças à forma 
que incorpora, a casa desenvolve-se praticamente 
num piso apenas, estando a zona dos quartos 
separada por apenas alguns degraus. 
Num total de 600m2 de área coberta, a habitação 
divide-se em dois programas: uma zona social 
dinâmica que integra o hall de entrada, a sala de 
jantar e estar, a cozinha, casa de banho de serviço 
e escritório, e a zona privada composta por três 
suítes, com casa de banho privada. No nível zero 
situam-se a garagem, os arrumos, quarto de 

with the bedroom area separated by nothing more than a 

few steps.

With a total covered area of 600 square metres, the house 

is split into two programmes: a dynamic social zone 

featuring the entrance hall, the dining and living room, 

the kitchen, guest bathroom and office, and the private 

zone, comprising three bedroom suites, with private 

bathroom. On level zero we find the garage, storage 

space, servant’s quarters and a leisure room which 

operates as a home cinema theatre.

The materials reflect quality and good taste. Stone is the 

common denominator and the correct artificial lighting 
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empregada e uma sala de lazer que serve para a 
visualização de cinema em casa. 
Os materiais reflectem qualidade e bom-gosto. 
A pedra é o elemento agregador e a correcta 
iluminação artificial conferiu-lhe dramatismo e 
intencionalidade. 
Bruno Marques definiu boas aberturas para o 
exterior com algum controlo. Num imenso corpo 
verde que abraça a habitação, implantada num 
terreno de 5000m2, o espelho de água define a 
tónica do relaxamento e medeia o atravessamento 
visual entre os dois corpos.

gives it a sense of drama and purpose. 

Bruno Marques has created fine openings to outdoors in 

a controlled manner. In a huge green body that embraces 

the property, positioned with a plot of some 5000 square 

metres, the water feature defines the spirit of relaxation 

and measures the visual crossover between the two 

bodies.

<Casa de Férias> Holiday Home

www.urbancore.pt
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Casa Santander
Volumes Rectos na Obliquidade
Against the Gradient
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Xurxo Lobato, gentilmente cedidas por kindley given by A-cero

É no município de Santander, na montanhosa 
comunidade e histórica região da Cantábria, na 
costa norte de Espanha, que se localiza a Casa 
Santander, vivenda simultaneamente arreigada ao 
solo e elevada na paisagem.
Concepção arquitectónica do estúdio A-cero, a 
habitação está situada numa encosta de intensa 
inclinação, numa parcela de terreno com cerca de 
2.200 m2, lançando as suas vistas para as águas do 
Rio Miera. 
Longe de constituir um problema de difícil 
resolução arquitectónica, a obliquidade do terreno 

In the municipality of Santander, in the mountainous 

community and historical region of Cantabria, on Spain’s 

northern coast, stands the Casa Santander, a house both 

enrooted in the ground and elevated in the landscape.

With architectural conception from the A-cero studio, the 

house is situated on a very steep slope, on a parcel of land 

of about 2200 square metres in area, enjoying views over 

the waters of the River Miera.

Far from presenting a problem difficult to resolve 

architecturally, the inclination of the land helped in the 

organisation of the house, whose final result is inscribed 

on a terrace in the landscape.

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

5



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

6

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

7

contribuiu para a disposição da Casa, cujo resultado 
final se inscreve em socalco na paisagem.
O projecto desenvolve-se abraçando a envolvência 
através de um conjunto de três volumes 
rectangulares muito simples – um grande núcleo 
central longitudinal de onde avançam os outros dois 
corpos.
Orientada para sul, para avistar as evoluções 

The project is developed, embracing the 

surroundings, through a series of three very simple 

rectangular volumes – a large central longitudinal 

hub from which the two other bodies emerge.

Facing south, to watch over the meandering 

evolutions of the river, the Casa Santander features 

rooms lit by direct sunlight, which enters inside the 

house through broad expanses of glass. A great 
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ondulantes do rio, a Casa Santander possui 
compartimentos iluminados por luz solar directa, 
que entra no interior da habitação através de 
grandes superfícies de vidro. A esta luminosidade 
junta-se um grande sentido de proporção e de 
equilíbrio, principais aspectos do design dos 
amplos e funcionais aposentos, definidos pelas 
intersecções entre os diferentes blocos.
Adoptando o movimento pendente do terreno que 
a envolve, a Casa Santander empoleira-se no solo 
para poder usufruir da vista aquática do rio.

sense of proportion and balance joins this luminosity, 

major design aspects of the spacious and functional 

rooms, defined by intersections between the different 

blocks.

Adopting the inclined movement of the land surrounding 

it, the Casa Santander rises above the ground to enjoy 

the aquatic view of the land.

www.a-cero.com
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Diálogos de Cor
Dialogues of Colour
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by António Teixeira
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<Casa de Férias> Holiday Home

E sem darmos conta, o sol começa a deitar-se no fio 
do horizonte. Assomam-se as luzes da cidade, uma 
a uma, como um pintalgar de vida. Há um «palco» 
que assiste a este teatro nocturno, um lugar de 
sofisticação ditado pelo ritmo dos dias, sugerido 
pelo bom-gosto ou por tantas viagens. Nesta cena 
actuam duas personagens, um homem e uma 
mulher, os dois financeiros, os dois bem sucedidos. 
Susana Camelo, a autora deste Loft T1 na Quinta 
de Cravel, em Vila Nova de Gaia, ensaiou uma peça 
perfeita entre a natureza e a urbanidade.  
Chamou-lhe «tela de natureza viva» como se o 
exterior se animasse de movimento e entrasse pela 

And without us noticing, the sun starts to set on the 

distant line of the horizon. The lights of the city appear 

one by one, like a pincushion of life. There is a «stage» 

that watches over this nocturnal theatre, a place of 

sophistication determined by the flow of time, inspired 

by good taste or by a host of travels. Two people act on 

this stage, a man and a woman, two highly successful 

bankers. 

Susana Camelo, the designer behind this one-bedroom 

loft in the Quinta de Cravel, in Vila Nova de Gaia, has run 

through a perfect play between nature and urbanity. She 

called it «canvass of living nature», as if the exterior was 

animated into movement and entered through the large 
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ampla janela da habitação. Dar vida a um apartamento em 
apenas uma semana, para um programa de televisão, fez 
com que a decoradora projectasse um espaço adaptado às 
exigências da vida moderna. No mesmo plano convivem a 
cozinha, que também se transforma em área de trabalho, 
a sala de estar e jantar. São espaços comunicantes que 
falam de cor, com as tapeçarias de José de Guimarães, de 
carácter, graças ao desenho exclusivo do mobiliário de 
Susana Camelo, e falam também de sofisticação, reflectida 
na escolha criteriosa dos tecidos, da iluminação, em parceria 
com a Morgado&Ca, e dos objectos que animam o espaço. 
No primeiro piso, o quarto do casal guarda recantos de 
cumplicidade, com alguns objectos icónicos, como o espelho 
ou a cadeira Icarus, a traduzirem modernidade e requinte. 
Na varanda espraiam-se cumplicidades. Repetem-se as 
gargalhadas dos amigos que chegam e ficam como se este 
fosse o lugar dos instantes eternos.

window of the property. Giving life to an apartment in just a week, 

for a television programme, meant that the designer created a 

space adapted to the needs of modern living. The living room, dining 

room and the kitchen, which also transforms into a work space, 

are gathered on the same floor. They are interconnected spaces 

that speak of colours, with the rugs by José de Guimarães, or of 

character, thanks to Susan Camelo’s exclusively designed furniture. 

They also speak of sophistication, reflected in the meticulous 

selection of fabrics, lighting, in partnership with Morgado&Ca, 

and objects, which bring the space to life. On the first floor, the 

master bedroom is home to spaces of togetherness, with iconic 

objects, such as the mirror or the Icarus chair, producing a sense of 

modernity and refinement. 

The convivial note continues on the veranda. The laughter of 

friends is repeated, arriving and staying as if this were a place of 

eternal moments. 

<Casa de Férias> Holiday Home

www.susanacamelo.com
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Não é fácil definir a cadência da música orquestrada 
pelo atelier Sá, Aranha & Vasconcelos que reúne 
25 anos de cumplicidades entre Carmo, Rosarinho, 
Joana e uma equipa extensa de profissionais. Na 
melodia dos momentos, com projectos icónicos em 
Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha e agora em Angola, 
escutamos como acontece a arte de criar. 

It is not easy to define the rhythm of music orchestrated by 
the Sá, Aranha & Vasconcelos practice, combining 25 years 
of shared experience between Carmo, Rosarinho, Joana and 
a large team of professionals. In the melody of moments, 
with iconic projects in Portugal, England, Italy, Spain and now 
Angola, we hear how art of creation takes place.

Sá, Aranha & Vasconcelos
Uma Orquestra de Sensibilidades
An Orchestration of Sensibility
Texto de Text by Cátia Fernandes
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Quais as mais-valias e «desafios» de um trabalho em equipa? 
É um lugar-comum dizer que as três são mais de que a soma das partes, ou 
referir a sempre tão falada sinergia de grupo. Todas sabemos da enorme 
mais-valia de uma equipa que funciona, que se complementa e se reforça 
potenciando criatividade e viabilizando a concretização de novos projectos, 
mas conhecemos também o desafio de trilhar um caminho a seis mãos. 
Continuamos a consegui-lo e mais agora com o apport das nossas novas 
partners Ana Camões e Francisca Perestrelo. Claro que devemos ainda 
referir toda a equipa SAV, na qual nos revemos e cujo entusiasmo nos 
sustenta dia-a-dia.

O decorador é o Cirurgião Plástico dos espaços?
O trabalho de interiores é de facto um trabalho feito à lupa e nesse aspecto 
talvez a comparação não esteja fora da realidade. Mas há situações em 

What are the assets and «challenges» of working as a team?

It is commonplace to say the whole is greater than the sum of its parts, or to refer 

to the much-hyped group synergy. Everyone knows of the great value of a team 

that works well, whose elements complement and strengthen each other, adding to 

creative power and enabling the materialisation of new projects. But we also know 

the challenges involved of heading down the same path side by side. We continue to 

achieve it and even more now with the support of our new partners Ana Camões and 

Francisca Perestrelo. Of course we should also refer to the entire SAV team, in which 

we recognise ourselves and whose enthusiasm keeps us going everyday. 

Is a decorator the Plastic Surgeon of spaces?

Interior design is indeed a work done meticulously, and in this respect perhaps such 

as comparison isn’t too far from the truth. But there are situations in which you don’t 2

1

3 4

<Perfil decoração> Decoration Profile
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<Perfil decoração> Decoration Profile
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que não há que alterar o espaço existente, há que 
«equipar» e «vestir» tirando o maior partido do 
que se tem em mãos, tentando esconder algum 
ou muitos defeitos que possam existir à partida. 
É mais um trabalho de orquestração, em que a 
importância de cada instrumento e a forma como é 
tocado, faz parecer natural e fácil a música que se 
ouve, mas que de repente surpreende o espectador 
ou porque sobe desmesuradamente de tom ou 
porque muda de ritmo sem se fazer avisar…

Que fronteira separa a arte e a decoração?
Pensamos que no momento em que se vive, 
e quando estamos a falar de trabalhos que 
realmente marcam, a fronteira é cada vez mais 
ténue, quer pela busca do design nas peças que se 
utilizam e/ou na cada vez maior colocação de peças 
conhecidas como «Arte pura», contemporânea. 
Hoje é frequente vermos espaços que quase 
parecem galerias e em que a irreverência das 
peças é o tema dominante de toda a decoração. 
Mas de facto os trabalhos que perduram no tempo 

have to change the existing space, you have to «equip» 

and «dress» it, making the very best out of what you 

have, trying to hide one or more defects that may exist 

from the outset. It is more a work of orchestration, in 

which the importance of each instrument and the way 

in which it is played, makes the music that can be heard 

seem natural and easy, but which suddenly surprises the 

onlooker, either in that it rises exaggeratedly in volume or 

because it changes rhythm without any warning…

What frontier separates art and decoration?

We think that at the current time, and when we are 

talking about work that really stands out, the frontier is 

increasingly tenuous, whether in the quest for design in 

the pieces used and/or in the increasing positioning of 

pieces known as contemporary «pure art». Today it is 

common to see spaces that are almost art galleries and 

in which the irreverence of the pieces is the dominant 

theme of the décor as a whole. But in fact the works 

that stand the test of time need another hidden art that 

connects the parts and which brings them the sensation 

of well being, with «decorative arts» playing an important 

role in this sense. 

6 7
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Can behavioural changes take place in the people who 

use the spaces with the application of various concepts 

inherent to decoration and interior design?

We would rather talk in terms of change of image, 

experiences, looks…Over the years we have come 

to realise that it is possible to bring people a more 

interesting way of living their space, often reflecting new 

limits in their professional lives, new family situations, or 

simply different lifestyle choices.

But above all, what has most caused a revolution, for us 

and our clients, is technology, which has entered our lives 

and made the most surprising of ideas possible.

What view of interior design in Portugal do you have at 

the moment? How would you describe it?

Portugal has made a definitive and important step, 

culturally and through globalisation. Today’s clients 

openly seek professionals, knowing that through them 

they will achieve greater happiness, more well being and 

certainly the best in the management of their options 

and budgets. There is a growing choice of professionals 

and «turnkey» solutions for the general public, but 

increasingly there exists a strong market niche for «top 

notch» projects.

<Perfil decoração> Decoration Profile

precisam de uma outra arte oculta que liga as 
partes e que lhes traz a sensação de  
bem-estar, tendo aí as «artes decorativas» um 
papel preponderante.

Com a aplicação dos vários conceitos inerentes à 
decoração e arquitectura de interiores, é possível 
acontecerem mudanças de comportamento 
efectivas naqueles que utilizam os espaços?
Falaríamos mais em mudança de imagem, vivências 
e olhares… Ao longo destes anos apercebemo-nos 
que era possível trazer às pessoas uma forma mais 
interessante de viver o seu espaço, espelhando 
muitas vezes novos patamares das suas vidas 
profissionais, novas situações familiares ou 
simplesmente opções de vida diferentes.
Mas acima de tudo o que mais nos revolucionou, 
a nós e aos clientes, foi a tecnologia, que entrou 
nas nossas vidas e tornou possível a mais 
surpreendente das ideias.

Actualmente, que olhar lançam sobre o sector 
da decoração de interiores em Portugal? Como o 
caracterizam?
Portugal deu definitivamente um grande salto, pela 
cultura e pela globalização. O cliente hoje em dia 
procura os profissionais abertamente, sabendo 
que através deles atingirá mais felicidade e mais 
bem-estar e decerto a optimização da gestão das 
suas opções e budgets. Há uma oferta crescente 
de profissionais e soluções «chave na mão» para o 
público em geral, mas há cada vez mais, também, 
um forte nicho de mercado para os trabalhos «nota 
máxima».

www.saaranhavasconcelos.pt
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1. Sala na Praia, ©João Bessone
2. Sá, Aranha & Vasconcelos 
3. Alpendre sobre o Mar, © Manuel Gomes da Costa
4. Piscina Interior, © João Bessone – Indoor pool 
5, 6. Sala de Jantar na cidade, ©João Bessone  
7. Óptica, ©Jorge Cruz 
8.Barco de 39m, Suite, © Jorge Cruz
9. Barco de 39m, Armário da Suite, © Jorge Cruz 
10. Barco de 39m, Sala, © Jorge Cruz

1. Living room in the beach, ©João Bessone

2. Sá, Aranha & Vasconcelos 
3. Porch over the sea , © Manuel Gomes da Costa 

4. Indoor pool, © João Bessone  

5, 6. Dinner room in the city , ©João Bessone  
7. Optics, ©Jorge Cruz

8. Boat with 39m, Suite, © Jorge Cruz 

9. Boat with 39m, Suite’s closet, © Jorge Cruz 

10. Boat with 39m, Living room, © Jorge Cruz
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Hotel 
du Petit Moulin
Espaços que Falam…
Spaces that Speak Volumes…
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by Hotel du Petit Moulin

Longe do glamour das passadeiras vermelhas, 
o estilista Christian Lacroix concebeu com 
genialidade um espaço único no centro de 
Paris, em pleno Le Marais, um dos bairros mais 
característicos e simpáticos da cidade luz. O 
Hotel du Petit Moulin, um lugar intimista e 
inspirador, permite experienciar esta região na 
sua totalidade, vivenciando uma das zonas mais 
animadas e carismáticas da capital francesa. 
Assim, não é de estranhar que o Hotel du Petit 
Moulin tenha nascido de uma das mais antigas 
padarias parisienses, considerada monumento 
histórico. A forte personalidade deste bairro e os 
traços arquitectónicos do edifício do século XVII 

Far from the glamour of the catwalk, fashion designer 

Christian Lacroix has created a unique space in the centre 

of Paris, in the heart of Le Marais, one of most typical 

and welcoming districts in the city of light. The Hotel du 

Petit Moulin, a cosy and inspiring place, allows you to 

experience this part of Paris in its entirety, and to enjoy 

one the French capital’s liveliest and most charismatic 

areas. As such, it is no surprise to learn that the Hotel du 

Petit Moulin was originally one of Paris’s oldest bakeries, 

and is considered a historical monument. The strong 

personality of this district and the architectural design 

of the 17th-century building helped persuade its owners, 

Nadia Murano and Denis Nourry, to put their faith into a 

charm hotel with very original modern décor. 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

convenceram os proprietários, Nadia Murano e 
Denis Nourry, a apostar aqui num hotel de charme 
com um decor moderno muito original.
Lacroix não hesitou em preservar a história do 
edifício, mantendo a fachada, que data de 1900. 
Nos interiores, completamente renovados, surgem 
pela mão do estilista francês 17 suítes diferentes, 
com ambientes invulgares, capazes de permitir 
um igual número de maneiras de experimentar 
o Le Marais. A decoração foi pensada em função 
das características arquitectónicas do espaço, da 
vista e das especificidades do bairro, ora rústico 
e histórico, ora mais lúdico, como numa peça 
de teatro, onde os cenários se transformam no 
decorrer da história. Revestidas a papel, as paredes 

Lacroix immediately accepted the challenge to preserve 

the history of the building, retaining its façade, which 

dates from 1900. Inside, care of the French designer, the 

fully renovated interiors are represented by  

17 different suites, the unique atmospheres of which are 

capable of providing an equal number of ways in which to 

experience Le Marais. The decoration has been planned 

in accordance with the architectural characteristics of 

the space, with their views and with the characteristics of 

the district, either rustic and historic, or more fun, as if in 

a theatre play, where the scenery is transformed as the 

cogs of history turn. Lined with wallpaper, the walls of the 

Hotel du Petit Moulin have been designed as if they were 

pieces of haute couture. Christian Lacroix has achieved 

a blend of styles, materials and textures that produce an 
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do Hotel du Petit Moulin foram desenhadas 
como se de peças de alta-costura se tratassem. 
Christian Lacroix conseguiu uma mistura de estilos, 
materiais e texturas que fazem do hotel um local 
exuberante e inédito. Nos 17 ambientes foram 
reunidas com elegância diferentes peças de épocas 
distintas: peças dos anos 60, mobílias da Belle 
Époque, banheiras de estilo vitoriano, sem nunca 
esquecer elementos de design contemporâneo que 
conseguem o equilíbrio perfeito entre o passado e 
o presente. 
O Hotel du Petit Moulin é um lugar de descoberta… 
é uma viagem no tempo, onde se revivem tradições 
e onde o sonho é permitido.

exuberant and remarkable hotel. Different pieces from 

assorted periods have been elegantly gathered in the  

17 settings: pieces from the 1960s, Belle Époque 

furniture, Victorian style bathtubs, not forgetting 

elements of contemporary design that achieve the 

perfect balance between the past and the present.

The Hotel du Petit Moulin is a place of discovery… it is a 

journey through time, where traditions are relived and to 

dream is the norm.

www.rome.radissonsas.com

<Hotel Decor> Hotel Décor

www.hotelpetitmoulinparis.com
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É considerado um dos mais importantes eventos 
de criação no plano nacional e internacional, por 
reunir na mesma «mesa de trabalho» figuras 
destacadas do universo da arquitectura e das 
artes decorativas. A CASADECOR divide-se 
anualmente em duas edições, Lisboa e Porto, 
tendo inclusivamente levado a cabo a edição do 
Algarve. Por todo o mundo replica-se a CASADECOR 
– Argentina, onde se iniciou em 1985, Brasil, 

It is considered one of the most important creative events 

on the national and international arena, for gathering 

important figures from the world of architecture 

and decorative arts at the same «drawing board». 

CASADECOR is divided each year into two editions, Lisbon 

and Oporto, and even an Algarve edition has been held. 

The original CASADECOR was held in Argentina 1985, 

and has since been replicated around the globe in Brazil, 

1

2

4

5

CASADECOR Lisboa
Sob o Signo do Estilo
In the Name of Style
Texto de Tex by Cátia fernandes Fotografias de Photographs  by Miguel Costa

Espanha, Milão, Londres e Miami. 
Em 2008, a edição de Lisboa da CASADECOR 
desenvolveu-se ao longo de quatro andares no 
Palácio de Santa Catarina, numa área de cerca de 
2000m2 de exposição. O importante edifício, datado 
da primeira metade do século XVIII, emprestou 
a alma e o corpo a mais de 30 profissionais. No 
rés-do-chão recriou-se o apartamento de um casal 
jovem, com quarto principal, banho, escritório 
para ele e para ela, zona de arrumos, sala principal, 
sala de leitura e quarto de hóspedes. No primeiro 
andar foi desenvolvido um apartamento, no 
segundo piso um hotel de charme e o terceiro 

Spain, Milan, London and Miami.

In 2008 the Lisbon edition of CASADECOR took place 

throughout four floors of the Palácio de Santa Catarina, 

over an area of around 2000 square metres of exhibition 

space. The important building dating from the first 

half of the 18th Century, lent itself body and soul to 

over 30 professionals. A young couple’s apartment 

was recreated on the ground floor, including a master 

bedroom, bathroom, office for him and for her, storage 

area, main living room, reading room and guest room. The 

first floor also featured an apartment, while the second 

floor contained a charm hotel and third was home to a 

3
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andar foi destinado ao espaço Design e Inovação. 
No quarto piso assistiu-se ao «Work in Progress» 
onde vários profissionais das artes plásticas e 
decorativas desenvolveram alguns trabalhos. José 
Pedro Saporiti, director da CASADECOR, fala de 
um espaço multicriativo onde exalam diferentes 
conceitos tendo em conta as perspectivas dos 
diferentes profissionais.

space dedicated to Design and Innovation. The fourth 

floor housed the «Work in Progress», where various 

professionals from the art and decorative arts sectors 

created different works. José Pedro Saporit, CASADECOR 

director, described the event as a multi-creative 

space producing different concepts depending on the 

perspective of the different professionals.

6 7

8 9

1. Corredio Decorações | 2. Querido Mudei a Casa – Catherine Cabral
3. Fusion Design de Interiores | 4. Dino Gonçalves
5. Crea Hogar – El Corte Inglés
6. Analena Lopes, Gizela Nogueira de Almeida e Hélder de Almeida
7. Restaurante Cateri – Dimensão | 8. Inês Sabino; Rafael Sabino 
9. Prego sem Estopa
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CASADECOR Porto
Sentir a Criação
Feel the Creation
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias de Photographs  by Orlando Fonseca

A CASADECOR Porto regressou aos Aliados. Centro 
nevrálgico da cidade do Porto, a Avenida dos 
Aliados é abraçada por importantes edifícios plenos 
de história, à espera de serem «acordados» e 
recordados. A edição de 2008 da CASADECOR Porto 
escolheu o nº 64 onde se situa o extenso Edifício 
Ergovisão. Quatro andares mapearam a exposição 
que reuniu mais de três dezenas de profissionais. A 
eles associaram-se marcas de prestígio e renome 
nacional e internacional. Este ano a CASADECOR 

CASADECOR Porto has returned to Oporto’s nerve 

centre, the Avenida dos Aliados, home to many of 

the city’s important buildings, full of history, just 

waiting to be «awoken» and remembered. The 2008 

edition of CASADECOR Porto chose no. 64, on which 

the extensive Edifício Ergovisão stands. Featuring 

the work of over thirty professionals, the exhibition 

developed over a total of four floors and welcomed 

prestigious brands of national and international 

renown. This year, CASADECOR’s aim was to focus 

on the theme of Conscious Decoration based on the 

quis envolver-se numa Decoração Consciente 
baseada na temática de sustentabilidade ou não 
fosse 2008 o Ano Internacional do Planeta Terra, 
decretado pelas Nações Unidas. Assim, serviram de 
matéria para a criação produtos e marcas amigas 
do ambiente. Todos os anos, o evento associa-se a 
causas sociais, conceito que esteve na base da sua 
fundação na Argentina. Este ano a Cruz Vermelha e 
a Associação Crescer Ser, instituição direccionada 

subject of sustainability, in response to 2008 being 

official International Year of Planet Earth, as decreed 

by the United Nations. As such, environmentally friendly 

products and brands were used as the main creative 

material. Every year the event joins with different 

charities, in accordance with the event’s concept, ever 

since it was first held in Argentina. This year, the Red 

54

3

2
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para o Direito dos Menores e da Família, 
desenvolveram parcerias com a CASADECOR. 
Cristina Archer, directora da CASADECOR Porto, 
sublinha a importância do evento como um 
palco privilegiado para arquitectos, decoradores 
e designers de interiores, tendo a edição do 
Porto apresentado várias «caras novas» que 
aproveitaram para dar corpo às novas tendências. 

Cross and the Associação Crescer Ser, an institution 

focusing on the rights of minors and families, developed 

partnerships with CASADECOR. Cristina Archer, 

director of CASADECOR Porto stresses the importance 

of CASADECOR as an exclusive stage for architects, 

decorators and interior designers, with the Porto edition 

presenting several «new faces», who took full advantage 

of the event to give form to the latest trends.

9

1. António Laúndes e Miguel Neiva | 2. Projectarcasa.com – José Rego e Pedro Araújo | 3. Crea Hogar – El Corte Inglés
4. Manuel Sequeira e Juan Manuel F. Mora | 5. Carisma – Galeria Design | 6. Patrícia Morais
7. Cristina Archer e Ana Cunha Coutinho | 8. Silence Design | 9. Flip Flap Design | 10. Pedro Moreira com Lameirinho

10

87
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Todos os anos João Silva e Maria Pires da Silva, 
organizadores da CASA.PORTO e CASA.LISBOA, 
entregam-se à tarefa de encontrar um edifício 
histórico que traga algo de novo. Sob o conceito 
de Design Hotel, é pedido aos participantes 
que (re)interpretem o espaço e não o dissipem, 
acrescentando a mais-valia do seu trabalho. A 
edição de 2008 da CASA.PORTO, que decorreu 
entre os dias 8 e 23 de Novembro, incorporou  

Every year João Silva and Maria Pires da Silva, organisers 

of CASA.PORTO and CASA.LISBOA, devote their time to 

the task of finding an historic building that has something 

new about it. Under the concept of «Design Hotel», 

participants are asked to (re)interpret the space and 

not ruin it, thus giving it the benefit of their work. The 

2008 edition of CASA.PORTO, which took place between 

November 08 and 23, took over  

1

CASA.PORTO2008
Tendências para Viver
Living Trends
Texto de Tex by Cátia fernandes
Fotografias de Photographs  by Orlando Fonseca

25% do histórico Quarteirão dos Congregados, uma 
área prioritária no âmbito da reabilitação urbana 
do centro histórico da cidade. Dentre um leque de 
profissionais reconhecidos da zona norte do país, a 
organização definiu a funcionalidade dos espaços 
e depois foi dada liberdade total de criação aos 
participantes. 
No Design Hotel da CASA.PORTO o percurso 
inicia-se com uma proposta de restaurante que 
explorou o conceito de caixa, com uma área de 
passagem, apresentada pelo atelier Projecto 
Design. Continuando na área social da exposição, 
Isabel Maciel assina The Club, um espaço cénico 

25% of the historic Quarteirão dos Congregados, a 

priority area in terms of the urban redevelopment of 

Oporto’s historic centre. Handing over the gauntlet a 

range of recognised professionals from Portugal’s north, 

the organisers defined the functionality of the spaces 

and the professionals were given total freedom in the 

creative process.

In the CASA.PORTO «Design Hotel», the tour begins 

with a proposal for a restaurant, exploring the concept 

of box, with an area of passage, presented by the 

Projecto Design studio. Continuing the social area of 

the exhibition, Isabel Maciel came up with the design for 

2

3
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1. Maria Pires da Silva - Vista Alegre Atlantis e Corticeira Amorim
2. Restaurante Projecto Design | 3. Renata Laranjo Dias
4. Marta Espregueira Mendes | 5. Antónia Pintado
6. Inês Pimentel e Marta Moreira – moopi
7. Isabel Maciel

4

e dramático que soube integrar de forma feliz 
vários elementos preexistentes. No primeiro piso, 
Antónia Pintado utilizou no seu espaço, de forma 
harmoniosa, objectos clássicos e contemporâneos. 
Por sua vez, Inês Pimentel e Marta Moreira 
revisitaram os traços tradicionais adaptados aos 
dias modernos.
De regresso ao rés-do-chão, dois lofts integram a 
proposta de ambientes privados. Renata Laranjo 
Dias inspirou-se na Provença e definiu as cores e as 
texturas da rusticidade num open space. Despertar 
sensibilidades é para a organização a matéria-
-prima privilegiada deste evento. Maria Pires 
da Silva preparou um loft destinado a pessoas 
com mobilidade reduzida integrando objectos e 
mobiliário universais. A embarcação que Bento 
Amaral levou aos Jogos Paralímpicos ocupou um 
lugar de destaque.
Ainda no primeiro piso, Marta Espregueira Mendes 

«The Club», a scenic and dramatic space successfully 

integrating various pre-existing elements. On the first 

floor Antónia Pintado made harmonious use of classic 

and contemporary objects in her space. For their part, 

Inês Pimentel and Marta Moreira revisited traditional 

lines, adapted now to modern times.

Returning to the ground floor, two lofts were created 

to provide solutions for private environments. Renata 

Laranjo Dias found her inspiration in Provence, defining 

the colours and textures of French country living in an 

open space. Arousing the senses is the exclusive prime 

material of this event for the organisers. Maria Pires da 

Silva prepared a loft designed for people with disability 

issues, filling it with universal objects and furniture. The 

boat taken by Bento Amaral to the Paralympics enjoyed 

pride of place.

On the first floor, Marta Espregueira Mendes developed a 

cosmopolitan apartment for a family with one child. The 

5

bathroom was of particular interest, bringing nature into 

interior spaces.

Care of Maria Pires da Silva, the second floor served as 

a stage to present various brands of compatible and 

complementary attributes. As if an installation, different 

collections were put on show within a loft, lacking in 

affectations but full of life.

6

7

desenvolveu um apartamento cosmopolita de 
uma família com um filho. De sublinhar o espaço 
do banho que traz a natureza para os espaços 
interiores. 
Pela mão de Maria Pires da Silva, o segundo 
piso serviu de palco de apresentação para 
várias marcas com competências compatíveis 
e complementares. Em ambiente de instalação 
diferentes colecções habitaram um loft desprovido 
de artifícios mas pleno de vida.

www.casaporto.net
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Inovadora proposta no sector dos cuidados de 
longo prazo prestados a pessoas idosas, a Carlton 
Life Boavista, resultado de uma parceria entre o 
Grupo Pestana e o Grupo Hospitais Privados de 
Portugal, impõe-se no mercado como uma unidade 
de serviços de saúde em ambiente hoteleiro.
Implantada num edifício construído de raiz 
localizado no Porto, perto do Hospital Privado da 
Boavista, a Carlton Life possui capacidade para 132 
clientes em regime residencial a que se adicionam 
mais 30 clientes em regime de dia. Os hóspedes 

An innovative proposal in the sector for long-term care 

for the elderly, Carlton Life Boavista, the product of 

a joint venture between the Grupo Pestana and the 

Grupo Hospitais Privados de Portugal, marks its stamp 

in the market as a health services unit enjoying a hotel 

environment. 

Developing within a building constructed from scratch 

in Oporto, close to the Hospital Privado da Boavista, the 

Carlton Life has capacity for 132 residential clients, joined 

1

Carlton Life Boavista
Saúde e Qualidade de Vida
Health and Quality of Life

permanentes da Carlton Life ocupam unidades 
residenciais caracterizadas pelo seu elevado 
grau de qualidade arquitectónica, privacidade e 
conforto, complementadas por uma vasta oferta 
ao nível da hotelaria, com serviços de lazer, de 
refeições e de lavagem de roupa.
O apoio médico providenciado, a cargo de uma 
sólida equipa de profissionais, inclui, entre outros, 
a avaliação geriátrica, a reabilitação, terapias 
ocupacionais e da fala e fisioterapia.
Aliança de serviços de saúde com as regalias 
proporcionadas pelas unidades hoteleiras, a 
Carlton Life Boavista constitui um espaço de 
conforto, promotor de saúde e de qualidade de 
vida.

by 30 day-clients. The Carlton Life’s permanent guests 

live in residential units characterised by their exceptional 

architectural quality, privacy and comfort, complemented 

by a vast choice of hotel services, including leisure, meals 

and laundry. 

The medical care provided by a competent team of 

professionals includes, amongst other treatments, 

geriatric assessment, rehabilitation, occupational and 

speech therapies, and physiotherapy. 

The innovative combination of health services and the 

many delights offered by hotels, the Carlton Life Boavista 

is a space of comfort, promoting good health and quality 

of life.

Carlton Life Boavista
Rua Luís Veiga Leitão, 66 | 4050 – 339 Porto
Tel.: 707 252 700
www.carltonlife.eu | info@carltonlife.pt
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<Tescoma> 

O desejo constante de evolução traçou o perfil da 
Tescoma rumo à consolidação no mercado dos 
produtos para cozinha. Hoje, 16 anos passados da 
fundação, a marca é representada em quase toda 
a Europa, com as diferentes filiais, estando a sede 
estabelecida na República Checa, onde se encontra o 
Centro de Design e Desenvolvimento Tescoma, e os 
seus produtos são exportados para mais de 50 países. 
O conceito da Tescoma consiste em fornecer 
utensílios de cozinha e mesa de alta qualidade, 
funcionamento perfeito e design atraente. A 

The unending quest for evolution has taken Tescoma 

on a journey of consolidation in the kitchen products 

market. Today, 16 years since it was founded, the brand is 

represented throughout almost all of Europe with assorted 

local offices, with the head office based in the Czech 

Republic, home to the Tescoma Design and Development 

Centre. Tescoma products are exported to over 50 countries.

The Tescoma concept includes the supply of high quality 

kitchen utensils and tableware, enjoying perfect operation 

and attractive design. The excellence and multi-functionality 

of its products are fundamental criteria for Tescoma, which 

works with the very latest technologies, while focusing on 

Tescoma
O Rigor do Desenho
The precision of Design

TESCOMA Portugal, Lda, 
Rua 25 de Abril, 215
4520-115 Espargo - Sta. Maria da Feira
Tel.Phone. +351 256 330 756
Fax. +351 256 372 327
geral@tescoma.pt
www.tescoma.com

excelência e a multifuncionalidade das peças são 
critérios primordiais da Tescoma que trabalha 
com as mais modernas tecnologias, apostando 
na contínua apresentação de novos produtos, 
numa resposta aos mercados cada vez mais 
exigentes. A Tescoma foi galardoada com o prémio 
internacional DESIGN PRESTIGE pela significativa 
utilização do design como ferramenta estratégica. 
A Tescoma Portugal existe desde 2004 e reflecte 
a inovação de uma marca que abraça o detalhe da 
peça como uma das principais mais-valias.

the continued presentation of new products, responding 

to increasingly demanding markets. Tescoma was 

awarded the international DESIGN PRESTIGE award for 

its important use of design as a strategic tool. 

Tescoma Portugal has been in operation since 2004 and 

reflects the innovation of a brand that embraces details 

in its products as one of their major assets.
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O primeiro desenho de Patrícia Urquiola para uma 
casa de banho materializou-se em 2004 quando a 
Axor traçou a Waterdream. A colecção, assinada 
pela designer espanhola, por Jean-Marie Massaud 
e Erwan e Ronan Bouroullec, apresentada no Salão 
do Móvel de Milão em 2005, desenvolve o conceito 
de casa de banho como um espaço de arquitectura 
e comunicação simples e funcional. Criada por 
Philippe Grohe, a Axor procura novas soluções para 
o banho de amanhã. E é desta contínua busca que 
surge a colecção Axor Urquiola revelada ao mundo, 
agora, no Museu Marítimo de Barcelona.
Pela primeira vez na história da Hansgrohe nasce 
uma linha idealizada por uma mulher. Depois de 
Philippe Starck, Antonio Citterio, entre outros, 
é a vez de Patrícia Urquiola assinar um conceito 
original e surpreendente, que imprime o lado 

Patrícia Urquiola’s first design for a bathroom was 

created in 2004, when Axor produced the Waterdream. 

The collection, designed by the Spanish designer, by 

Jean-Marie Massaud and Erwan and Ronan Bouroullec, 

presented at the Milan Furniture Fair in 2005, develops 

the concept of bathroom as a space of simple and 

functional architecture and communication. Created 

by Philippe Grohe, Axor searches for a new solution for 

tomorrow’s bathing. And it is this continuous quest that 

has produced the Axor Urquiola collection, revealed to the 

world in the Barcelona Maritime Museum. 

This is the first collection created by a woman in the 

entire history of Hansgrohe. Following in the footsteps 

of Philippe Starck, Antonio Citterio, and others, it is now 

Patrícia Urqiola’s turn to design an original and surprising 

concept, which communicates the feminine and sensual 

Axor Urquiola
Um Espaço para Viver…
A Space for Living…
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by Axor / Hansgrohe

<Design>
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side to the designer. Axor Urquiola presents a collection 

with a strong personality, in which various materials, 

styles and cultures are present. A range in Patrícia 

Urquiola’s image: an eclectic style in which poetry and 

emotion combine in the present and past.

Various materials were investigated before a new 

product was achieved: a resilient and sophisticated blend 

of resins, allowing the creation of rounded forms of 

minimal thickness and soft to the touch. The washbasins, 

which can be suspended or not, were designed like old 

style trough-basins, with handles on the side through 

which you can hang your towel, adding a contemporary 

style to the entire setting. The bathtubs, reminiscent of 

westerns, play a leading role: spacious and aesthetically 

feminino e sensual da designer. Axor Urquiola 
mostra uma colecção com uma personalidade 
vincada, onde estão presentes vários materiais, 
estilos e culturas. É uma série à imagem de Patrícia 
Urquiola: um estilo ecléctico em que a poesia e a 
emoção se confundem no presente e no passado.
Foram estudados vários materiais até se obter um 
novo produto: uma mistura de resinas resistente e 
sofisticada, que permite realizar formas redondas 
com uma espessura muito pequena e suave ao 
toque. Os lavatórios, que podem ser suspensos 
ou não, foram pensados como alguidares antigos 
com asas, onde podem ser colocadas as toalhas, 

conferindo um estilo contemporâneo a todo 
o ambiente. As banheiras, a fazerem lembrar 
os westerns, são as grandes protagonistas: 
espaçosas e esteticamente apetecíveis são 
ideais para momentos de relaxe e tranquilidade. 
Mas a Axor Urquiola abrange também uma 
colecção de acessórios única. Desenhados numa 
linha moderna, sóbria e fáceis de manusear, os 
componentes de casa de banho Urquiola são 
pormenores que propiciam um ambiente de 
conforto audacioso.
O conceito apresentado por Patrícia Urquiola junta 
no mesmo espaço a área de banho e o quarto. É o 

appealing, they are ideal for moments of relaxation and 

peace. Axor Urquiola also includes a unique collection of 

accessories. Designed to be modern, simple and easy to 

use, the Urquiola bathroom components are details that 

provide a daring environment of comfort.

The concept presented by Patrícia Urquiola joins the 

bathroom and bedroom area in the same space. This 

is the perfect meeting of intimacy and design in a 

harmonious interplay between rest and caring for the 

body. The humanisation of the space, of the  

«bed-bathroom» by Patrícia Urquiola, is shown through 
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<Design> 

encontro perfeito entre a intimidade e o design num jogo harmonioso 
entre o descanso e o cuidar do corpo. A humanização do espaço, 
do «quarto – casa de banho» de Patrícia Urquiola, manifesta-se 
pela sensibilidade e o bem-estar que permite contemplar todos os 
momentos de descanso, não só pela alta qualidade dos materiais, 
pela originalidade da colecção, mas também pelo lado singular deste 
ambiente que serve para despertar todos os sentidos. Axor Urquiola 
é um universo seduzido pelo sonho… um espaço para viver disponível 
para todos a partir de Abril de 2009, representado em Portugal pela 
José Ricardo Botas, S.A.

sensibility and well being, which allows the contemplation of every moment 

of relaxation, not only through the exceptional quality of the materials, or 

through the originality of the collection, but also through the unique side 

to this environment, which serves to arouse the senses. Axor Urquiola is a 

universe seduced by dreaming…a space for living available from April 2009 

onwards and represented in Portugal by José Ricardo Botas, S.A.

A jornalista viajou a convite da J. R. Botas, S.A.

The journalist travelled at the invitation of J.R. Botas, S.A,

www.axor-design.com | www.jrb.pt



Lladró
Fusões Perfeitas
Perfect Fusions 
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente
 cedidas por Photographs kindly given by Lladró

Distante do ano de 1953, quando Juan, José 
e Vicente Lladró desenvolveram as primeiras 
peças, mas próxima do espírito criador e 
autêntico da época, a Lladró tem vindo a 
explorar novos caminhos. Um percurso 
inovador e expressivo que a levam a produzir 
objectos arrojados e colecções conceptuais em 
associação com alguns dos mais proeminentes 

Far from the year 1953, when Juan, José and 

Vicente Lladró developed the first pieces, but 

closer to the creative and authentic spirit of the 

time, Lladró has come to explore new paths. 

An innovative and expressive journey that has 

led it to produce daring objects and conceptual 

collection in association with some of today’s most 

prominent designers. Two of these successful 

designers da actualidade. Duas dessas 
experiências de sucesso tiveram a 
assinatura do espanhol Jaime Hayon e do 
alemão Bodo Sperlein. O primeiro deixou 
fluir na porcelana o seu espírito mágico 
e inesperado com peças baseadas num 
mundo de fantasia (The Fantasy é, de 
resto, o nome da colecção). Não menos 
imaginativo é o universo de Bodo Sperlein. 
Os motivos equestres povoam a colecção 
de acessórios de mesa Ascot (que integra 
a colecção Lladró Re-Ciclos Magical). A 
elegância dos cavalos é utilizada de uma 
forma inventiva, onde cada um dos objectos 
convida ao toque.  
Dois «casamentos» perfeitos que sublinham 
a personalidade da Lladró. 

experiences enjoy the creative backing of Spaniard 

Jaime Hayon and German Bodo Sperlein. The first 

has let his magical and unpredictable spirit flow 

through the porcelain with pieces based in a world 

of fantasy (in fact «The Fantasy» is the name of 

the collection). No less imaginative is the universe 

of Bodo Sperlein. Horse motifs populate the Ascot 

table accessories collection (which includes the 

Lladró Re-Ciclos Magical collection). The elegance 

of the horses is used inventively, tempting you to 

touch each of these objects. 

Two perfect «marriages» highlighting Lladró’s 

unique personality.

www.lladro.com
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<Design>

Steve Watson
Liberdade
Freedom 
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly given by Steve Watson

É um conceito ambíguo, o da liberdade… mas 
no design significa explorar novas fronteiras 
de criação, associar objectos que, noutras 
circunstâncias, nunca se agregariam. Steve 
Watson conhece bem esse território. O 
trabalho do designer australiano, que trabalha 
agora no Reino Unido, expressa uma extrema 
sensibilidade, liberdade de expressão e senso 
de humor. Skase é uma chávena de chá que 
se baseia na ideia de simbiose, uma junção de 
organismos de diferentes espécies.

Freedom is an ambiguous concept… but in design it 

means exploring new frontiers of creation, combining 

objects, which, in other circumstances, would never 

be seen together. Steve Watson understands this 

territory well. The work of the Australian designer, 

now working in the United Kingdom, expresses an 

extreme sensibility, freedom of expression and sense 

of humour. Skase is a tea cup based on the idea of 

symbiosis, the meeting of organisms of different 

species.

www.steve-watson.com
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Shoshona Snow
Arte na Palma da Mão
Art in the Palm of your Hand 
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly given by Shoshona Snow

Sedeada em Nova Iorque, Shoshona Snow é uma 
artista que trabalha a cerâmica para alcançar uma 
experiência sensorial entre o objecto e o utilizador. 
Ao crescer no seio de uma família de antiquários e 
coleccionadores, cedo este tipo de trabalho se tornou 
catalizador da sua imaginação. Shoshona encontra 
inspiração na história de cerâmica, centrando-se 
particularmente nas artes decorativas de meados do 
século 20. Linhas simples, cores brilhantes e muita 
textura são algumas das características que orientam 
o trabalho da artista.

Based in New York, Shoshona Snow is an artist who works 

with ceramics to achieve a sensorial experience between 

the object and the user. Having grown up within a family of 

antique dealers and collectors, this type of work soon began 

to fire her imagination. Shoshona finds inspiration in the 

history of ceramics, focusing in particular on the decorative 

arts of the mid 20th Century. Simple lines, bright colours and 

plenty of texture are some of the characteristics guiding the 

work of this artist. 

Jonathan Adler
Desenhos Eternos
Eternal Designs
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly given by Jonathan Adler

Desde que recebeu o seu primeiro pedido 
de peças em cerâmica, há quinze anos, 
a assinatura Jonathan Adler tornou-se 
reconhecida mundialmente quer na execução 
de objectos inventivos nesse material quer 
noutros domínios da decoração. Jonathan 
Adler percorre uma estética que abraça 
diferentes formas e cores audaciosas e 
grafismos estimulantes.
O trabalho que nasce das mãos deste artista 
assume-se pleno de emotividades ao tocar os 
universos surpreendentes da figura humana 
e animal. 

Ever since he received his first commission 

for ceramic pieces, some fifteen years 

ago, Jonathan Adler has become a name 

recognised around the globe, whether in 

the execution of inventive objects in this 

material, or in other areas of decoration. 

Jonathan Adler employs a style that 

embraces different daring forms and 

colours and stimulating graphics. 

The work from the hands of this artist is full 

of emotion, touching surprising universes of 

the human and animal figure.

www.jonathanadler.com
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Vitamin
Universos Urbanos
Urban Universes 
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Vitamin

A Vitamin alimenta o espírito com propostas 
irresistíveis. O mote é «Uma Vida Menos Vulgar», 
e banalidade é coisa que não existe no trabalho da 
marca. Com uma gama de produtos que atravessa 
a cerâmica, o mobiliário e, mais recentemente, 
os acessórios de desporto, a Vitamin cria com 
originalidade e novação objectos memoráveis. 
Urban Gnomes é uma proposta que substitui os 
habituais gnomos de jardim. Capazes de ocupar 
um espaço interior ou exterior, os Urban Gnomes 
«vestem» motivos urbanos e trendy ao ritmo da 
sociedade actual.

www.vitaminliving.com

Vitamin feeds the mind with irresistible suggestions. Its 

motto is «A Life Less Ordinary», and banality is something 

that does not exist in the work of the brand. With a 

range of products that includes ceramics, furniture and, 

more recently, sporting accessories, Vitamin creates 

memorable objects with originality and innovation. 

Urban Gnomes offers an alternative to standard garden 

gnomes. Able to be placed inside or out, the Urban 

Gnomes are decorated with urban and contemporary 

motifs matching the whims of today’s society.



<Cozinhas> Kitchens

Marcel 
Wanders
O Carácter da Porcelana
The Character of Porcelain 
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly given by Marcel Wanders

Figura proeminente do design mundial Marcel 
Wanders ganhou reconhecimento à escala global 
com a icónica Knotted Chair, peça que desenvolveu 
para a Droog Design, em 1996. Desde essa altura 
o seu trabalho integra importantes colecções um 
pouco por todo o mundo, como é o caso do Museu 
de Arte Moderna de Nova Iorque ou o V&A Museum 
em Londres. Wanders considera que a qualidade da 
cerâmica reflecte-se fortemente no seu carácter 
simples, tendo desenvolvido técnicas que moldam 
esta matéria de uma forma surpreendente. 

A prominent figure in world design Marcel Wanders gained 

global recognition with the iconic Knotted Chair, a piece he 

designed for Droog Design in 1996. From this moment on his 

work has been part of important collections in many parts of 

the world, including important venues such as the Museum 

of Modern Art in New York or the Victoria & Albert Museum 

in London. Wanders believes that the quality of the porcelain 

is reflected in its simple character, having developed 

techniques that mould this material in surprising ways. 

www.marcelwanders.comh
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MOMEMA
A Arte no Dubai
Art in Dubai
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias Photographs <MOMEMA, 2008-, UNStudio ©>
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www.dinamicarchitecture.net

<Arquitectura> Architecture

O Museum of Middle East Modern Art (MOMEMA) 
quer transformar os Emirados Árabes Unidos numa 
plataforma multicultural. O projecto, a cargo do 
reconhecido gabinete holandês UNStudio, será o 
primeiro museu de arte moderna sobre o Médio 
Oriente da região e estará implantado numa 
área total de cerca de quatro milhões de metros 
quadrados, designada de Culture Village. Esta 
aldeia cultural, para além do MOMEMA, incluirá 
também um anfiteatro para as performances 
ao vivo e festivais de cultura internacionais, 
uma sala de exposições, pequenos museus que 
apresentarão a arte local e internacional, e uma 
marina. O MOMEMA integrará igualmente um 
Boutique Hotel com 60 quartos, no piso superior 
um restaurante de autor, que permitirá uma 
perspectiva de 360º sobre a paisagem, e uma área 
comercial. No vibrante centro urbano do Dubai, 
o MOMEMA reunirá um número quase infinito de 
profissionais, coleccionadores e público. O museu 
terá uma área de construção de 25.000 m2 e tem 
data prevista de conclusão em 2011.

The Museum of Middle East Modern Art (MOMEMA) 

aims to the transform the United Arab Emirates into a 

multicultural platform. The project, under the guidance of 

recognised Dutch practice UNStudio, will be the region’s 

first Middle East modern art museum and will be built on 

a piece of land with a total area of around four thousand 

square metres (40 million square feet) known as Culture 

Village. Besides the MOMEMA, this cultural village will 

also contain an amphitheatre for live performances and 

international cultural festivals, an exhibition room, small 

museums that will display local and international art, 

and a marina. The MOMEMA will also include a 60-room 

Boutique Hotel, a gourmet restaurant on the top floor, 

providing a 360-degree panoramic view of the landscape, 

and a shopping area. In the vibrant urban centre of Dubai, 

the MOMEMA will bring together an almost endless 

number of professionals, collectors and members of the 

general public. The museum will cover a construction 

area of 25,000 square metres and has a completion date 

of 2011.

Projecto | Project: 
Ben van Berkel, Caroline Bos, Gerard Loozekoot with Lars Nixdorff, 
Wouter de Jonge and Ramon van der Heijden, Daniela Hake, Shany 
Barath, Ioana Suela, Hendrik Biesenbach, Wouter Hilhorst, Tom 
Minderhoud, Patrik Noome, Jordi Calvera, Mark Hopperman, Leon 
Bloemendaal (Design Gráfico, Graphic design)

www.unstudio.com
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Projectar um extenso núcleo habitacional a sul 
do centro de Tromsø, Noruega, foi um desafio 
alcançado com sucesso pelo gabinete 70°N 
arkitektur. Em Strandkanten foram edificadas 900 
habitações que, em conjunto, fazem parte de uma 
estratégia de desenvolvimento da cidade, onde 
um crescimento concentrado a partir de dentro irá 
fortalecer a actividade no centro urbano e reduzir a 
necessidade de deslocação através de transportes. 
Conscientes da consequente concentração 

Designing a vast housing development south of the 

centre of Tromsø, Norway, was a challenge successfully 

taken on by the practice 70ºN arkitektur. 900 houses 

were constructed in Strandkanten, which, as a whole 

form part of the city’s development strategy, where a 

growth concentrated from within has been designed to 

strengthen activity in the urban centre and reduce the 

need for using transport to move about.

Aware of the subsequent population concentration, the 

Norwegian practice 70ºN arkitektur believed the exteriors 

to be of vital importance, where it will be possible to 

experience the city as never before. Strandkanten 

covers a total area of 8800 square metres, of which 

approximately 45% is used for outdoor public spaces. 

Almost entirely car-free, the zone includes a specific 

programme dedicated to leisure spaces created for 

children.

<Arquitectura> Architecture

70°N arkitektur
Viver a Arquitectura
Living Architecture
Texto de Text by Cátia Fernandes
Fotografias de Photographs by Yngve Olsen Sæbbe 

populacional, o gabinete norueguês 70°N arkitektur 
definiu como cruciais os exteriores, onde será 
possível viver a cidade como nunca antes. 
Strandkanten integra uma área de 8800 m2, dos 
quais aproximadamente 45% dizem respeito a 
espaço público exterior. Quase totalmente livre de 
carros, a zona contempla um programa específico 
dedicado a espaços de lazer direccionados para as 
crianças.



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

8

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

9

Paul Andreu
«Arquitectura de transição»
«Architecture of Passage»
Texto de Text by Cátia Fernandes

Todos os dias, num vai e vem, 
milhares de pessoas pisam o solo 
projectado pelo francês Paul Andreu. 
Este arquitecto que é também 
engenheiro desenhou, entre outras 
importantes obras, mais de 50 
aeroportos em todo o mundo.  
Chama-lhe a «arquitectura de 
transição», como se a obra fizesse 
parte de um novo dia, todos os dias, 
num mundo cheio de possibilidades. 

As they come and go, thousands of 
people walk over the ground designed 
by the Frenchman Paul Andreu every 
day. Amongst other major works, this 
architect, who is also a qualified engineer, 
had designed more than 50 airports 
around the globe. He calls it «architecture 
of passage», as if the work were part 
of a new day, every day, in a world of 
possibilities. 

<Entrevista> Interview
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e cresci nessa empresa. Estavam a construir o 
Aeroporto em Paris e esse foi o meu primeiro 
trabalho quando tinha 29 anos. Não posso negar, 
era tão interessante, tão apaixonante ter um 
projecto, um terminal depois de outro, e a seguir 
executámos o projecto em diferentes países em 
todo o mundo. Era interessante, sempre novo, 
sempre em mudança, e fui arrastado por estas 
circunstâncias. A indústria aeronáutica estava 
sempre a mudar; os aviões a transformarem-se. 
Comecei com o primeiro 747 e agora estamos no 
centro dos novos aparelhos supersónicos. Depois 
a forma como as companhias imaginaram as suas 
redes mudou drasticamente. Estava convencido 
de que deveria haver uma arquitectura específica, 
uma arquitectura de transição. Sempre entendi 
o aeroporto como um importante ponto onde 
mudamos da estrada para o ar, do ar para a estrada 
ou para o comboio. É uma espécie de momento 
simbólico nas nossas vidas e, desde o início, 
sempre pensei que deveria ter uma especialidade 
na arquitectura. 

A Ópera de Pequim é considerada uma das obras 
mais espectaculares de Paul Andreu. Que história 
ela conta?

29. I cannot deny it, it was so interesting, so exciting to 

have one project, one terminal after another and then 

we made the project in different countries all around the 

world. It was interesting, always new, always changing 

and I was carried along by these circumstances. The air 

transportation industry was moving all the time, airplanes 

were changing. I began with the first 747 and now we 

find ourselves surrounded by a new breed of supersonic 

aircraft. Secondly the way it was operated, the way the 

companies imagined the organization of their network 

changed dramatically. I was convinced that it had to be 

a very specific architecture; an architecture of passage. 

I have always seen an airport as a very important point 

where you change from the road to the air, from the air to 

the road, or to the train. It’s a kind of a symbolic moment 

in your life and, from the beginning, that’s why I thought 

that it should have a speciality in architecture. 

The Beijing Opera is considered one of Paul Andreu’s 

most spectacular projects. What story does it tell?

In a way, I tell people exactly the same story as an airport. 

This is transportation in the emotional sense. Someone is 

in the street, he has a ticket in his pocket that he bought 

and he is going to enter a fictional world, a marvellous 

world of fiction. You cannot enter an opera just by 

pushing a door. You have to prepare yourself, you have to 

<Entrevista> Interview
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No livro «Paul Andreu, Architect» disse que 
«Não existe nenhum edifício em que tenha 
trabalhado no qual não tenha tido uma influência 
determinante. Não apenas porque faço escolhas, 
mas sim porque eu próprio desenho». Como é que 
isto acontece?
Quando digo que desenho significa claramente 
que tenho sempre comigo uma espécie de livro 
de páginas em branco no qual desenho. Comecei 
com isso em 1967 ou 1968, não me lembro. Escrevo 
nos mesmos livros de 200 páginas desde os anos 
60 e agora vou no livro 56 ou 57, não me lembro 
(risos). É aquilo a que os psicanalistas chamam de 
«objecto transitório». Desenho no livro e quando 
penso nos meus projectos só os consigo fazer 
desenhando. Não consigo ter uma ideia de um 
projecto, não consigo escolher até as ideias que 
podem ser produzidas pelo atelier se não tiver feito 
nada para compreender. 

Como é que um arquitecto se transforma num 
«especialista em aeroportos»?
Circunstâncias, nada mais que circunstâncias. Por 
formação sou tanto arquitecto como engenheiro. 
Queria ser apenas arquitecto. Entrei na Aeroports 
de Paris porque tinha a dupla formação. Era útil 

In the book «Paul Andreu, Architect» you said that 

«There is not a building I have worked on in which I have 

not had a determining influence. And this is not just 

because I make choices, it is because I draw myself». 

How does this happen?

When I say that I draw myself it means very clearly that 

I always carry around with me a kind of book of white 

paper and I draw on it. I started doing this in the year 

67 or 68, I don’t remember. I have been writing in the 

same books of 200 pages ever since the sixties, and now 

the number of the books is something like 56 or 57, I 

don’t know (laughter). It’s what psychoanalysts call a 

«transitory object», an object people keep with them. My 

book is that for me. I draw on the book and when I think 

of my projects I can think only by drawing. I cannot have 

an idea of the project; I cannot choose even the ideas that 

could be produced by the office if I have not myself done 

something to understand. 

How does an architect become an «airport specialist»?

Circumstances, nothing more than circumstances. I have 

qualified both as an architect and an engineer. My only 

idea was to become an architect. I began with Aeroports 

de Paris because I had the dual qualifications. I was useful 

there and I grew in that firm. They were doing the airport 

in Paris and this became my very first job when I was 

4 5 7 8
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<Entrevista> Interview

pass into it, is also a question of passage where you leave 

a town, you enter another world which will tell you about 

the world itself, reality in another way. Let’s say that a 

good part of an opera’s project is this: giving women or 

men in the street a chance to be seated in an opera, to 

change their mind and be prepared for the show. I see 

this as my main task. After that my second task was of 

course that all the technical requirements would work, 

that you are seated properly, the mettre en scène has 

everything it needs, and then, in a way, I disappear. 

How would you analyse the architectural period that is 

going on China right now?

It is full of possibilities. There is no predominant 

theory; there are a lot of positive ideas and tendencies. 

Sustainability will open a new era of architecture too. 

There is ambition and possibilities. On the negative side, 

I’m not so sure that the intention of so many buildings to 

become iconic is reasonable. I don’t think you can decide 

to be iconic, what does it mean at the end of the day? If it 

just means that I have done something that people have 

never done before, and I don’t care about the function 

and I don’t care about anything besides being new… it 

doesn’t mean anything. 

In the 90’s it was possible to talk about «the age of air». 

In which age or era are we now?

I don’t know. I think that we’re not in an era but in a period 

De certa forma eu conto às pessoas sempre a 
mesma história como se de um aeroporto se 
tratasse. É transição no sentido emocional. Alguém 
está na estrada, essa pessoa tem um bilhete no 
bolso que comprou e está prestes a entrar num 
mundo de ficção, um mundo de ficção maravilhoso. 
Não é possível entrar numa Ópera apenas por abrir 
uma porta. É necessária uma preparação, uma 
passagem, é também uma questão de passagem 
onde a cidade fica para trás, entra-se num outro 
mundo que falará do próprio mundo, é a realidade 
mas vista de outra forma. Digamos que grande 
parte de uma Ópera é tudo isto, dar a oportunidade 
a uma mulher ou homem na estrada de se sentar 
numa Ópera, mudar de ideias e preparar-se para 
o espectáculo. Considero-o como a minha tarefa 
principal. Depois disso, a minha segunda função 
é fazer com que todos os requisitos técnicos 
funcionem, que o espectador esteja sentado 
confortavelmente, que a mettre en scène se 
concretize e, depois disso, de uma certa forma, eu 
desapareço.

Como analisa o período da arquitectura pelo qual 
a China está a passar neste momento?
É pleno de possibilidades. Não existe uma teoria 
dominante, existem muitas ideias e tendências 
positivas. A sustentabilidade irá também iniciar 
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<Entrevista> Interview

in which we are changing; we are moving a great deal. 

We know what was before, we are in a kind of explosion 

of possibilities and we need to reflect, to think. We need 

to look at things properly, take our tools and use them 

properly and redo things, rethink. This does not include 

making big theories, rather having a kind of road in front 

of us. Let’s think about everything together: literature, 

art, philosophy and let’s be simple enough in our mind to 

build something new, something sustainable. We need 

to be a little bit less nervous, we’re always in a hurry, we 

don’t need to always be in a hurry, I mean, going fast is 

not being in a hurry. 
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1. Tchnological and Science Entreprising Centre Chengdu – China

2. Paul Andreu - © Paul Maurer

3, 4, 5. Oriental Art Centre Shanghai – China

6, 7, 8. Osaka Maritime Museum, Sea Sphere Osaka – Japan

9, 10, 11, 12. The National Grand Theatre of China – China

13, 14, 15. Shanghai  Pudong International Airport, Terminal 1 Shanghai - China

13 14

15

www.paul-andreu.com

uma nova era da arquitectura. Existe ambição e 
possibilidades. Por outro lado, não estou certo de 
que a intenção de tornar tantos edifícios icónicos 
seja razoável. Não acredito que se possa decidir 
o que é icónico, o que isso significa no final? Se 
apenas significar que concebi algo nunca feito 
antes e que não quero saber de nada para além do 
facto de ser algo novo… então isso não significa 
nada.

Nos anos 90 era possível falar da «era do ar». Em 
que era estamos nós agora?
 Não sei. Creio que não estamos numa era mas 
antes num período no qual estamos a mudar, 
a movimentar-nos muito. Sabemos o que está 
para trás, estamos numa espécie de explosão 
de possibilidades e necessitamos de reflexão, 
ponderação. Precisamos de olhar bem para as 
coisas, pegar nas nossas ferramentas, usá-las 
correctamente e refazer as coisas, repensar e não 
criar grandes teorias mas antes ter uma estrada à 
nossa frente. Vamos pensar em tudo em conjunto: 
literatura, arte, filosofia, vamos ser simples nas 
nossas cabeças, o suficiente para criarmos algo 
novo e sustentável. Necessitamos de ser um pouco 
menos nervosos, estamos sempre com pressa. Não 
necessitamos de estar sempre apressados, isto é, 
ir depressa não é ser-se apressado. 
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Monseo
Momentos Eternos
Eternal Moments
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias de Photographs  by Orlando Fonseca

No imaginário da Monseo fala-se de luxo, de exclusividade, requinte e… modernidade. 
Uma conjugação de detalhes em uníssono para criar uma identidade forte e distinta 
quer no plano nacional quer internacional. A primeira Boutique Monseo em Portugal só 
poderia reflectir a sofisticação que a marca grava na alta joalharia que produz. O local 
escolhido foi a beira-rio, na cidade do Porto, onde recolhe todos os gradientes do sol 
para no interior projectar um jogo de luzes irrepetível. 
O projecto de interiores foi desenvolvido pela arquitecta Diana Vieira da Silva, 

The world of Monseo is one of luxury, exclusivity, sophistication and… modernity. It houses a 

combination of details in harmony, to create a strong and distinctive identity, both in Portugal and 

abroad. The first Monseo boutique in Portugal could do nothing but reflect the sophistication that 

the brand instils in the fine jewellery it produces. The venue chosen was next to the river in the city 

of Oporto, where it soaks up all the rays of the sun to reproduce a unique circus of lights within. 

The interior design project was development by architect Diana Vieira da Silva, highly 

conhecedora profunda da marca por participar 
na construção da sua identidade ou pelo 
desenvolvimento de várias colecções de jóias. 
Na paleta de cores da Monseo, preto, vermelho 
e dourado, encontrou inspiração para criar um 
espaço clássico e ao mesmo tempo irreverente. A 
distinção foi conseguida com diferentes matérias, 
no uso dos lacados e do alto brilho. Como um 
pequeno cofre de jóias, a loja revela-se plena de 
intemporalidade. O conceito de iluminação planeou 
diferentes momentos de luz ao longo do dia. Ao 
não criar uma luz homogénea, Diana Vieira da Silva 

knowledgeable about the brand, having been involved 

in the creation of its identity, or in the development of 

various jewellery collections. Diana found her inspiration 

in the Monseo palette of colours – black, red and golden 

– to create a classic yet irreverent space. Distinction 

comes care of the use of different materials, including 

lacquer and high sheen. Like a little jewellery box, the 

shop reveals the purest sense of timelessness. The 

lighting design has been planned to take in different 

moments of light throughout the day. Instead of using 

homogenous light, Diana Vieira da Silva highlights various 

areas of comfort. Pieces by Spanish designer Jaime 
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<Espaço Público> Public Space



fez sobressair vários recantos de conforto. As 
peças do designer espanhol Jaime Hayon e a marca 
portuguesa Boca do Lobo, com a qual a arquitecta 
desenvolveu o mobiliário fixo, assinam em linhas de 
ouro um espaço acolhedor que perpetua o glamour 
das jóias Monseo.

Hayon and Portuguese brand Boca do Lobo, with which 

the architect developed the fixed furniture, create a 

welcoming space in lines of gold, continuing the glamour 

Boutique Monseo
Edifício Douro’s Place | Rua do Ouro, 4150-552 Porto | www.monseo.com h
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Between Vila Nova de Cerveira and the Valença border, 

with the River Minho watching on, the Hotel Turismo 

do Minho appears, clear on the horizon. Not far from 

Braga, Viana do Castelo and Vigo, the hotel enjoys a good 

location, joined by a stunning landscape, indicative of the 

many outdoor pursuits in the area. 

Opened in 2005, the Hotel Turismo do Minho combines 

uncomplicated architecture with unfussy décor, revealing 

the authenticity of its spaces and the unique character 

that sets it apart. The hotel contains 60 rooms, each 

equipped with the latest modern conveniences, and 

five themed suites, in which guests can experience 

environments that echo the styles of five master painters 

from different periods and artistic movements: Andy 

Entre Vila Nova de Cerveira e a fronteira de 
Valença, com o rio Minho a servir de testemunha, 
aparece distintamente o Hotel Turismo do Minho. 
A poucos quilómetros de Braga, Viana do Castelo e 
Vigo, o hotel beneficia da localização, mas também 
de uma paisagem surpreendente que deixa antever 
uma série de actividades ao ar livre.
Inaugurado em 2005, o Hotel Turismo do Minho 
cruza uma arquitectura de linhas simples com uma 
decoração sóbria, que evidencia a autenticidade 
dos seus espaços e o carácter singular que o 
distingue. Estão disponíveis 60 quartos, equipados 
com os mais modernos serviços, e cinco suítes 
temáticas, onde podem ser vivenciados ambientes 
à imagem de cinco mestres da pintura de 
diferentes épocas e movimentos artísticos: Andy 

Hotel 
Turismo do Minho
Descansar com Arte
Relax with Art
Texto de Tex by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindely given by  Hotel Turismo do Minho
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Warhol, Almada Negreiros, Van Gogh, Salvador Dali and 

Diego Velasquez. The interior design project for these 

five spaces, veritable art galleries, was designed to create 

settings that reflect the work and the personality of each 

of these artists.

Besides this, the Hotel Turismo do Minho also 

offers guests the pleasures and lively atmosphere 

of a restaurant serving the very best in the Minho’s 

gastronomy, two bars, two swimming pools, a tennis 

court and a children’s playground. A place of well being 

and comfort, where nature, art and tradition provide the 

elements for a memorable masterpiece. 

www.hotelminho.com

Warhol, Almada Negreiros, Van Gogh, Salvador Dali 
e Diego Velásquez. O projecto de interiores destes 
cinco espaços, autênticas galerias de arte, foi 
pensado com o objectivo de serem criados cenários 
que reflectissem a obra e a personalidade de cada 
um dos artistas.
Para além disto, o Hotel Turismo do Minho põe 
ainda à disposição um restaurante com o melhor 
da gastronomia minhota e muita animação, dois 
bares, duas piscinas, court de ténis e parque 
infantil. Um lugar de bem-estar e conforto onde 
natureza, arte e tradição se revelam aliadas 
fundamentais

<Refúgio> Haven
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Restaurante Tágide
O Despertar dos Sentidos
Arousing the Senses
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias de Photographs  by Miguel Costa

A mão ajuda a contar os sentidos que este espaço 
desperta. Cinco: a visão é animada pelo cenário 
impressionante da cidade de Lisboa, como se ela 
se ajoelhasse aos pés do Tágide; o olfacto porque 
cheira a Lisboa; o tacto porque a pintora Vieira da 
Silva sempre que vinha a este espaço tocava nas 
figuras de azulejo; a audição porque se ouvem 
os eléctricos a atravessar o Chiado; e o paladar… 
porque é o Tágide.

Your fingers help count the senses that this eatery 

arouses: five. Sight is stimulated by the impressive 

setting of the city of Lisbon, as if it were kneeling at the 

feet of the Tágide; smell, because it enjoys the aroma of 

Lisbon; touch, because whenever painter Vieira da Silva 

came to this venue she would touch the azulejo figures; 

hearing, because trams can be heard passing through 

Chiado; and taste… because this is the Tágide.

An important hangout for Lisbon’s high society in the 

30s and 40s, the restaurant retains its neoclassical 

style in the main dining room to this day, with a dash of 

contemporary irreverence in the tea room. Aimed at an 

eclectic public, the Tágide is a brought to life by Chef Luís 

Santos, bringing a cosmopolitan spirit to Portuguese 

cuisine.

<Sabores> Flavours

Horários:
Terça a Quinta – 12.30 às 19.00
Sexta e Sábado – 12.30 às 00.00
Eventos sob Marcação – Aberto todos os dias
Opening hours:

Tuesday to Thursday – 12.30 to 19.00

Friday and Saturday – 12.30 to 00.00

Booking events – Open every day

www.restaurantetagide.com 

Importante espaço de passagem da alta 
sociedade de Lisboa nos anos 30 e 40, hoje o 
restaurante mantém o seu carácter neoclássico 
na sala principal, com uma pitada de irreverência 
contemporânea na sala de chá. Destinado a um 
público ecléctico, o Tágide é animado pela cozinha 
do Chef Luís Santos que integra a gastronomia 
portuguesa num espírito cosmopolita.
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Para si
For you

Candeeiro BIG CLEOPATRA da Design Code
BIG CLEOPATRA lamp by Design Code

www.designcode.es

Para a casa
For the home

Carteira Cartier em pele de crocodilo. 
Foto Triple V © Cartier 2008. 
Crocodile skin wallet by Cartier. Photo 

Triple V © Cartier 2008. 

www.cartier.com

SECRET SPOT Moscatel Douro produzido 
por Gonçalo Sousa Lopes e Rui Cunha.
SECRET SPOT Moscatel Douro wine produced by 

Gonçalo Sousa Lopes and Rui Cunha.

www.grconsultores.com Relógio Fóssil desenhado por 
Philippe Starck.
Fossil watch designed by Philippe 

Starck.

www.fossil.com

Perfume Miss Dior Chérie, 
frasco Collector 2008 com 
borrifador, da Dior.
Perfume Miss Dior Chérie, 

Collector 2008 flacon with 

atomizer from Dior.

www.dior.com

Casaco de senhora, colecção 
Outono/Inverno 2008, Maluka. 
Ladies jacket, Autumn/Winter 

2008 collection, Maluka.

www.maluka.pt

Móvel com gavetas «Expect» da marca 
holandesa OOOMS

«Expect» cabinet with what appears to be four 

drawers from Dutch brand OOOMS

www.oooms.nl

MENSA COFFEE TABLE é uma mesa desenhada por 
Lazerian
MENSA COFFEE TABLE is a table designed Lazerian

www.lazerian.co.uk

Coluna activa compacta BeoLab 4000 
White Collection da Bang & Olufsen

BeoLab 4000 White Collection compact active 

speaker from Bang & Olufsen 
www.bang-olufsen.com

Mesa e esferas para sentar SwiTCh.
SwiTCh table and seating spheres.

www.switchtablechair.biz, www.ellesco.biz

Cadeira Chair_One com base 
de cimento desenhada por 
Konstantin Grcic para a Magis.
Chair_One chair with cement base 

designed by Konstantin Grcic for Magis.

www.magisdesign.com

Sapato Missanga, Colecção 2008.
Missanga shoes, 2008 collection.

www.missanga.pt



Goms Jewelry
O Brilho da Mudança
The Lustre of Change
A Goms Jewelry apresentou, recentemente, a 
colecção de Inverno. Change propõe um conceito 
distinto na arte decorativa de uso pessoal. A 
colecção de Inverno do designer Rui Gomes reúne 
quatro linhas arrojadas e personalizáveis, com 
traços que aliam o tradicional ao contemporâneo 
numa filosofia irreverente e singular.
O tema «mudança» dá o mote para uma colecção 
em ouro rosa, amarelo e branco, com diamantes 
brancos, pretos e castanhos, cristal rocha, rubis, 
safiras e topázio fume, que podem ser conjugados 
de diferentes formas e feitios, como se de um jogo 
se tratasse. O aspecto lúdico destas peças define 

Goms Jewelry recently presented its winter collection. 

«Change» offers a distinctive concept in the decorative 

art of personal accoutrement. The winter collection 

by designer Rui Gomes features four daring and 

«personalisable» ranges, with design combining the 

traditional and contemporary in an irreverent and 

singular philosophy.

The theme of change provides the motto for a collection 

in pink, yellow and white gold, with white, black and 

brown diamonds, rock crystal, rubies, sapphires and 

smoky topaz, which can be combined in different shapes 

and configurations, as if part of a game. The fun side to 

these pieces allows the wearer to become the creator of 

a mulher como criadora das suas próprias jóias, 
adaptando-as às suas vivências e vontades, como 
se fossem a extensão do seu próprio ser. Numa 
das quatro linhas – Change Your Life – é possível a 
gravação de palavras, contribuindo para uma maior 
versatilidade de combinações.
Esta é a quarta colecção da Goms Jewelry, uma 
marca que tem sublinhado a ouro as tendências 
nacionais e internacionais. 

her own jewellery, adapting them to her own experiences 

and desires, as if an extension of her own being. In 

one of the four ranges – Change Your Life – words 

can be engraved, allowing even greater versatility of 

combinations. 

This is the fourth collection from Goms Jewelry, a brand 

that uses gold to highlight national and international 

trends. 

www.gomsjewelry.com

<Jóias> Jewellry
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Audi Q5
Um SUV Desportivo
A Sporty SUV
Texto de Text by Paula Monteiro
Fotografias gentilmente cedidas pela Photographs kindly given by Audi

Conjugação de elegância de linhas com o dinamismo de um atlético 
veículo e com a versatilidade dos sofisticados interiores, o Audi Q5, o 
novo SUV da marca alemã, possibilita elevadas prestações em todo o 
tipo de terreno.
Pelas suas dimensões – 4,63 m de comprimento, 1,88 m de largura e 
uma altura de apenas 1,65 m – o Audi Q5 constitui a mais desportiva 
viatura do seu segmento. A estas proporções ideais alia-se um amplo 
conjunto tecnológico que, concomitantemente com as suas três 
motorizações de elevada potência e eficiência, fazem do Audi Q5 um 
automóvel destinado a uma forma de vida activa.

Combining the elegance of design with the dynamism of an athletic vehicle 

and the versatility of sophisticated interiors, the Audi Q5, the new SUV from 

the German manufacturer, enables high performance on any kind of terrain.

With its dimensions – 4.63 metres long, 1.88 metres wide and only 1.65 metres 

high – the Audi Q5 boasts the sportiest silhouette in its segment. These ideal 

proportions are joined by a wealth of technological jewels, which, together 

with a choice of three high power and efficient engine types, make the Audi 

Q5 the perfect vehicle for active living. 

<Automóvel> Car

www.audi.pt
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Todos os anos, a Intercasa dita as tendências nos sectores 
do mobiliário, decoração e iluminação. O universo da casa é 
retratado fielmente com propostas nacionais destinadas a 
arquitectos, decoradores, revendedores, sector imobiliário 
e hoteleiro, entre outros. Entre os dias 4 e 12 de Outubro, a 
edição da Intercasa deste ano exibiu uma exposição global 
para ambientes e apresentou novas áreas temáticas 
como a Intercasa Selection, Marcas Comerciais Nacionais 
e Internacionais, Living Digital, contemplando o design e 
as novas tecnologias, a Rota dos Móveis ou a Capital do 
Móvel, em estreita ligação com Paços de Ferreira.

Every year Intercasa brings us the latest trends within the 

furniture, decoration and lighting sectors. The home environment 

is faithfully portrayed with Portuguese products aimed at 

architects, interior designers, shop owners, and the real estate 

and hotel sector, amongst others. Held between October 04 and 

12, this year’s edition of Intercasa presented an overall exhibition 

for home environments, adding to this new themed areas such 

as, Intercasa Selection, National and International Commercial 

Brands, Living Digital, featuring design and new technologies, 

the «Furniture Tour», or the «The Capital of Furniture», working 

closely with the city of Paços de Ferreira, bearer of this title in 

Portugal. 

Intercasa 2008
No Centro da Criação
In the Centre of Creation
Texto de Text by Cátia fernandes
Fotografias de Photographs  by Miguel Costa
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