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<Editorial>

Preparar um menu para uma refeição especial 
requer engenho e arte, tempo e preparação. É 
necessário desvendar os melhores ingredientes, 
essências especiais, os sabores superiores para 
paladares exigentes. Quisemos que a edição de 
Abril/Maio da House Traders, devotada ao espaço 
de vivência da cozinha, se tornasse num momento 
de excepção, onde as nossas propostas fossem 
degustadas calmamente, sem a pressão constante 
do tempo que nos acelera os dias.
Mas muitos outros condimentos se juntam a 
estes numa colecção infinita de propostas de 
arquitectura, design, com especial destaque para o 
mobiliário de escritório, e decoração.
Sirva-se… tem muito por onde escolher.

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 7

Para Paladares Exigentes
For Demanding Palates

Cátia Fernandes, Directora Editor

Compiling a menu for a special meal requires talent 

and art, time and preparation. You need to reveal the 

best ingredients, special essences, and the height in 

flavours for demanding palates. Our desire is for the 

April/May issue of House Traders, devoted to the kitchen 

experience, to become a moment of exception, where our 

suggestions are sampled in peace, without the constant 

pressure of time that causes our days to fly. 

But many other seasonings are joined to these in an 

endless collection of suggestions of architecture, 

design, with particular emphasis on office furniture, and 

decoration.

Help yourself... there is so much to choose from.
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Prémio Secil – Arquitectura 2008
Secil – Architecture 2008 Award

Ncoisas
Multiple Choice

Ncoisas
Multiple Choice

www.kaputt.pt

«The Village Energy & Life»

Galardão Internacional
Atribuído ao Atelier Kaputt!
International Award Given to Kaputt!

O atelier nacional de arquitectura Kaputt! recebeu o 
Prémio Menção Honrosa no concurso «House of Arts 
and Culture». Promovido pelo Ministério da Cultura 
libanês, o concurso internacional teve como objectivo 
a realização de um projecto arquitectónico de um 
centro cultural em Beirute. Foram 388 os projectos, 
originários de 63 países, submetidos à apreciação do 
júri internacional, tendo o atelier português obtido 
uma dignificante Menção Honrosa.

Portuguese design studio Kaputt! has received an 

Honourable Mention in the «House of Arts and Culture» 

contest. Promoted by the Lebanese Ministry of Culture, the 

aim of the international contest involved the realisation of 

an architectural project for a cultural centre in Beirut.  

388 projects were entered from a total of 63 countries, to be 

judged by an international jury, with the Portuguese studio 

obtaining a well deserved Honourable Mention.

Inauguração Casas do Parque
Casas do Parque Opens

A LUCIOS – Engenharia e 
Construção inaugurou, no 
passado dia 21 de Março, o seu 
mais recente empreendimento: 
Casas do Parque. Composto 
por 24 vivendas de tipologia 
T3+1, o condomínio privado, 
com data de conclusão prevista 
para Setembro de 2009, está 
localizado na Maia e possui uma 
moderna e arrojada arquitectura, 
da autoria de João Álvaro 
Rocha. Com equipamentos 
e acabamentos de elevada 
qualidade, o empreendimento 
Casas do Parque aposta no 
máximo conforto aliado à 
inovação arquitectónica.

www.village-malveira.com

www.moveisviriato.pt

O projecto Viriato Hotel Concept – edifício 
administrativo e showroom da empresa 
portuguesa do sector do equipamento hoteleiro 
–, da autoria arquitectónica de Nuno Brandão 
Costa, venceu o Prémio Secil – Arquitectura 
2008. Existente desde 1992, o galardão, 
reconhecido como o prémio de referência da 
arquitectura nacional, é atribuído a obras de 
autores portugueses que demonstram «qualidade 
exemplar» e incorporam materiais da Secil na sua 
construção.

The Vitriato Hotel Concept project – administrative 

building and showroom for the Portuguese company 

working in the hotel equipment sector –, designed 

by architect Nuno Brandão Costa, has won the Secil 

– Architecture 2008 Award. In existence since 1992, the 

award, recognised as Portugal’s top architecture award, 

is given to works designed by Portuguese architects 

that demonstrate «exemplary quality» and feature Secil 

materials in their construction.

Definido como um paradigma de casa digital, 
não só pelas soluções vanguardistas que reúne, 
como também pela rede de serviços que coloca à 
disposição dos seus habitantes, o empreendimento 
«The Village Energy & Life» possui 30 moradias, 
com tipologias V3 e V4 com áreas que vão dos  
250 aos 450 m2. Localizado entre a serra da 
Malveira e o mar da Ericeira, a apenas 15 minutos 
de Lisboa, o «The Village», construído pela 
empresa Ridjo e promovido pela consultora 
imobiliária Tecniprédio, unifica o digital e a 
paisagem em moradias de qualidade superior.

Defined as a model for the digital home, not only for 

the cutting edge solutions it combines, but also for 

the network of services it places at the disposal of its 

residents, «The Village Energy & Life» development 

contains 30 three-bedroom and four-bedroom villas, with 

areas of between 250 and 450 square metres. Located 

between the Malveira hills and the Ericeira coastline, 

and just 15 minutes from Lisbon, «The Village» mixes the 

digital with the landscape in properties of superior quality.

On March 21, LUCIOS – Engenharia e Construcção officially opened its latest 

development: Casas do Parque. Comprising 24 three-bedroom (+1) villas, the 

private condominium, with a final completion date marked for September 

2009, is located in Maia and boasts daring and modern architecture, care of 

João Álvaro Rocha. With fine quality fixtures and fittings, the Casas do Parque 

development focuses on maximising comfort and architectural innovation.
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www.lucios.net
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Ambinigma
Novo Modelo
New Model

Ncoisas
Multiple Choice

De linhas arrojadas e equipada com a mais alta 
tecnologia de combustão, a salamandra modelo 
LOUNGE da linha XTRA foi lançada exclusivamente 
em Portugal pela Ambinigma, empresa que se 
afirma no mercado pela comercialização de 
produtos de elevada qualidade.

With daring design and equipped with the height in 

combustion technology, the LOUNGE model wood 

burning stove, from the XTRA range, has been exclusively 

launched in Portugal by Ambinigma, a company who has 

made its mark in the Portuguese market through the sale 

of quality products.

www.laskasas.com

Ncoisas
Multiple Choice

De Dietrich
Novas Placas de Indução
New Induction Hob

Laskasas
Novo Espaço
New Laskasas Outlet

www.ambinigma.pt

No próximo dia 6 de Maio, a Laskasas interiores, 
empresa nacional de mobiliário e decoração, 
inaugura um novo espaço no Dolce Vita Tejo, 
onde poderão ser apreciadas diversas propostas 
decorativas nas quais o design e a excelência se 
aliam para compor objectos originais e apelativos.

This May 06 will witness the opening of a new outlet for 

Laskasas interiors, Portuguese furniture and decoration 

company, in the Dolce Vita Tejo shopping centre, where 

a wide choice of decorative suggestions will be on show, 

where design and excellence are combined to produce 

original and attractive objects.

Cin
Tintas para Ambientes Infantis
Paints for Children’s Rooms

Porque as cores desempenham um importante 
papel no desenvolvimento infantil, a CIN acaba de 
lançar os Catálogos Kids. Abrangendo três faixas 
etárias de acordo com as fases de evolução da 
criança (KIDS 0-3 – Cores para Sonhar; KIDS 4-7 
– Cores para Brincar; KIDS 8-12 – Cores para te 
Afirmares), os catálogos animam o universo infantil.

Because colours play an important role in a child’s 

development, CIN has just launches its «Kids Catalogues». 

Covering three age groups, in accordance with children’s 

development phases (KIDS 0-3 – Colours for Dreaming; 

KIDS 4-7 – Colours for Playing; KIDS 8-12 – Colours to 

make your Statement), the catalogues brighten up 

children’s worlds.

Roca
Fábrica de Cantanhede
Cantanhede Factory
Uma das fábricas de torneiras mais avançadas 
tecnologicamente a nível nacional e internacional, 
a Roca Torneiras, Lda, em Cantanhede, exporta 
95% da sua produção. Marcada pelo seu elevado 
grau de eficiência, pela sua versatilidade e pela 
certificação de qualidade, a gama de torneiras Roca 
impõe-se no mercado global.

One of the most technologically advanced tap factories in 

Portugal and beyond, Roca Torneira, Lda, in Cantanhede, 

exports 95% of its production. Marked by its heightened 

efficiency levels, by its versatility and by its quality 

certification, the Roca taps range is strong in the global 

market.

www.roca.ptwww.cin.pt

Crystal Collection
Sofisticação e Tecnologia
Sophistication and Technology

Composta por cristais Swarovski e por um complexo 
e eficiente mecanismo de reconhecimento óptico, a 
colecção Crystal Collection da Berker, representada 
em Portugal pela Tev2, alia sofisticação e alta 
tecnologia. O interruptor Berker TS Crystal Ball 
possui um cristal que emite um fascinante efeito 
visual.

Made up of Swarovski crystals and a complex and efficient 

optical recognition mechanism, the Crystal Collection 

from Berker, represented in Portugal by Tev2, combines 

sophistication with high tech. The Berker TS Crystal Ball 

touch sensitive switch features a crystal that produces a 

fascinating visual effect.

Com as novas placas de indução com o 
foco exclusivo Continuum – um espaço de 
cocção modulável –, a marca francesa de 
electrodomésticos De Dietrich atribui um novo 
significado ao conceito de cozinhar. Com duas 
zonas de cocção autónomas, as actuais placas 
são simultaneamente flexíveis, precisas e 
esteticamente harmoniosas.

With the new induction hobs featuring the exclusive 

Continuum Zone – a variable cooking area – the French 

household appliance brand De Dietrich has given new 

meaning to the concept of cooking. With two independent 

cooking areas, the plates are flexible, precise and 

aesthetically harmonious.

www.de-dietrich.pt

www.berker.com | www.tev.pt
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Ncoisas
Multiple Choice

Roche Bobois
Nova Colecção
New Collection

A Roche Bobois apresenta a sua colecção 
Primavera / Verão 2009. Composta por várias 
linhas, a nova colecção destaca-se pelo bom 
gosto e pela qualidade estética. Na linha Eclat, 
constituída por canapés, sofás, candeeiros, 
almofadas e jarras, as peças possuem um 
decorativo e harmonioso monocromatismo.

Roche Bobois presents its Spring / Summer 2009 

collection. Comprising several ranges, the new collection 

shines for its good taste and aesthetic quality. In the 

Eclat range, featuring settees, sofas, lamps, cushions 

and vases, the pieces are decoratively and harmoniously 

monochromatic. 

Listor Apresenta
Nova Imagem
New Image

A Listor, empresa líder de mercado no sector 
dos pavimentos flutuantes, apresenta uma nova 
imagem corporativa, com concepção de um actual 
logótipo e reestruturação do site. Nesta linha de 
mudança, a Listor inaugurou, no dia 13 de Abril 
passado, as suas novas instalações, localizadas no 
Centro Empresarial Águas de Moura, na Lourinhã.

Listor, market leader in the laminate flooring sector, 

unveils a new corporate image, including the design of 

contemporary logo and restructuring of the company 

website. Keeping on the change theme, Listor also 

opened its new premises, located in the Centro 

Empresarial Águas de Moura, in Lourinhã, on April 13.

SOESPAÇO
Apresenta Gallotti & Radice
Presents Gallotti & Radice

Propondo soluções simultaneamente arrojadas, 
funcionais e estéticas, a SOESPAÇO, empresa 
portuguesa de mobiliário de escritório, é 
a representante em território nacional da 
conceituada marca de design italiano Gallotti 
& Radice, numa aposta na originalidade e na 
excelência.

Offering solutions that are daring, functional and 

aesthetically pleasing, SOESPAÇO, Portuguese office 

furniture company, is the local representative for 

renowned Italian design brand Gallotti & Radice, in which 

originality and excellence are guaranteed.

Tense’it
Parede Têxtil
Wall Canvas Tense’it

Têxtil e personalizado, o revestimento de parede e 
de tecto Tense’it cria surpreendentes e sedutores 
efeitos decorativos. Comercializada em Portugal 
pela Sign, a Tense’it está disponível numa vasta 
gama de imagens e de texturas, tendo todas em 
comum a qualidade e a animação que conferem às 
superfícies que revestem.

Tense’it custom-made canvas art to cover walls and 

ceilings, creates surprising and attractive decorative 

effects. Sold in Portugal through Sign, Tense’it is 

available in a vast range of images and textures, each one 

of quality and able to liven up the surface it covers.

www.tenseit.com | www.sign.ptwww.soespaço.pt

www.listor.comwww.roche-bobois.com
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«Openhouse»
Estrutura Ilimitada
Endless Structure
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by XTEN Architecture

Localizada no topo de Hollywood Hills, na 
californiana e cosmopolita cidade de Los Angeles, 
numa encosta acima do Sunset Boulevard, a 
«Openhouse», com traço arquitectónico do atelier 
XTEN Architecture, arreiga-se a um estreito e 
escarpado terreno. Este desafiante local foi o 
impulsionador de um projecto singular, que aceitou 
e fez seus os constrangimentos que o envolvem e 
determinam. 
Como se fosse uma simples linha dobrada, 
essencialmente composta por superfícies planas 
de vidro, a estrutura da Casa impõe-se pela sua 
insinuante forma escultural, pensada à escala 
do lugar. A lógica minimalista da arquitectura da 
«Openhouse» ganha contornos mais elaborados 
graças às conexões directas e indirectas com 
o ambiente que a circunda, numa criação 
conjuntamente integrada na paisagem e aberta 
para a cidade a seus pés, numa construção onde a 
ilimitação entre interior e exterior se instaura.

Located on the top of the Hollywood Hills, in the 

Californian and cosmopolitan city of Los Angeles, on a 

slope above Sunset Boulevard, the «Openhouse», with 

architectural design by XTEN Architecture, stands on a 

narrow and steep piece of land. This challenging location 

stands behind what became a unique project, one that 

accepted and embraced the constraints surrounding it 

and determining it.

As if a single folded line, essentially composed of flat 

glass surfaces, the structure of this house stands 

out for its captivating sculptural form, designed on a 

scale to match the setting. The minimalist language of 

the architecture of the «Openhouse» takes on more 

elaborate contours thanks to the direct and indirect 

connections with its surroundings, in a creation both 

integrated into the landscape and open to the city at its 

feet, in a construction guided by lack of limits between 

inside and out.
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As paredes de sustentação estendem o primeiro 
piso directamente para a encosta e criam 
pequenos jardins privados em cada lado da Casa, 
sendo a liberal utilização de janelas responsável 
pela conexão da moradia com os espaços 
ajardinados e com a cidade de Los Angeles, à 
distância. 
O vidro é o principal material utilizado, 
estabelecendo delimitações transparentes com 
o exterior e apenas visualmente contraposto por 
alguns elementos sólidos e esculturais que ocupam 
o interior da «Openhouse»: a lareira em granito, a 
escadaria principal em degraus de betão suspensos 
de um tubo em aço, os painéis em carvalho que 
revestem as paredes e os pavimentos das áreas de 
serviço, o acabamento a estuque negro de algumas 
das paredes interiores.
Quando as janelas e as superfícies de vidro se 
abrem para o exterior, a «Openhouse» lembra 
uma plataforma apenas circunscrita por um plano 
abstracto de telhado, por uma paleta de materiais 
naturais, pela vertente da montanha, pelos jardins 
e pela paisagem.

The supporting walls extend the first floor directly 

towards the slope and create small private gardens on 

each side of the house, with the liberal use of windows 

responsible for the property’s interaction with the garden 

spaces and with the city of Los Angeles in the distance.

Glass is the primary material used, establishing 

transparent boundaries with outdoors and visually 

counterbalanced by nothing more than a few solid 

and sculptural elements occupying the interior of the 

«Openhouse»: the granite fireplace; the main staircase 

with concrete steps suspended in steel tubes; the oak 

panel lining the walls and the service area flooring; the 

black stucco finish of some of the inner walls.

When the windows and glass surfaces are opened to 

the outside world, the «Openhouse» brings to mind a 

platform, surrounded by nothing but an abstract plane 

created by the roof, by a palette of natural materials, by 

the slope of the mountains, by the gardens and by the 

landscape.

www.xtenarchitecture.com



A Paixão pelo Design
Passion for Design
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

O espaço presta homenagem à forma, abraça a 
história e as estórias dos objectos para depois 
as devolver à vivência do dia-a-dia. Envolvidos de 
corpo e alma num projecto pessoal, os designers 
Rui Costa e Verónica Pacheco, autores e, ao 
mesmo tempo, proprietários deste apartamento 
T3 em Leça da Palmeira, Matosinhos, entraram 
numa «jornada até às terras da lua crescente 
onde a ideia de conforto tem início». As palavras 
são de Cristina Morozzi no livro True Stories 
with Edra, uma obra que dá a voz às narrações 
dos autores das peças produzidas pela marca 
italiana. Por estarem envolvidos no universo 
da criação, Rui e Verónica, proprietários dos 
espaços de tendências Cocktail Molotof e King 

The space pays tribute to form, embraces history and 

the stories of objects to later to return them to everyday 

experience. Involved body and soul in a personal project, 

designers Rui Costa and Verónica Pacheco, authors 

and at the same time owners of this three-bedroom 

apartment in Leça da Palmeira, Matosinhos, have 

embarked on a «journey to the lands of the crescent 

moon where the idea of comfort begins». The words 

are from Cristina Morozzi, in the book True Stories with 

Edra, a work which gives voice to the words of authors 

of pieces produced by the Italian brand. Being involved in 

the world of creation, Rui and Verónica, owners of trend 

venues Cocktail Molotof and King Kong, on Oporto’s Rua 

Miguel Bombarda, are well aware of the personality and 
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Kong na Rua Miguel Bombarda, Porto, conhecem 
bem a personalidade e o dinamismo da Edra, por 
isso, quando chegou a altura de conceberem os 
interiores da própria habitação estava claro que a 
escolha iria recair sobre objectos icónicos, alguns 
deles parte integrante de colecções permanentes 
de conceituados museus de arte contemporânea.
De olhos postos no azul do mar e do céu, quase 
sem perceber onde inicia um e termina o outro, 
o apartamento desenvolve a sala de estar de 
forma ampla e comunicante. Por obedecer a um 
programa minimal, a arquitectura do espaço 
revelou-se perfeita para receber a cadeira Favela 

dynamism of Edra, and therefore when the time came 

to design the interiors for their own home the choice 

was clearly going to fall on iconic objects, some of them 

belonging to the permanent collections of renowned 

contemporary art museums.

Gazing over the blue of the sea and the sky, almost unable 

to tell where the one begins and the other ends, the living 

room of the apartment is generous and interconnecting. 

Obeying a minimal scheme, the architecture of the space 

proves itself perfect to receive the Favela chair from 

the Campana brothers, the Francesco Binfare sofa, the 

high performance technology of Bang & Olufsen, or the 
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dos Irmão Campana, o sofá de Francesco Binfare, a 
elevada performance da tecnologia Bang & Olufsen 
ou os irreverentes Artoyz, só para enumerar alguns 
dos objectos. Aqui, como nos projectos públicos 
e privados que executam, são peças adquiridas 
com paixão, com a dedicação de um coleccionador. 
Segundo a dupla de designers, são obras com 
as quais é fácil de conviver em termos estéticos 
e funcionais. Da zona de estar para a área mais 
íntima dos quartos e do escritório, a iluminação 
cuidada e as peças de autor convivem com as 
exclusivas ilustrações de José Cardoso. 
E a jornada de conforto continua… como se 
a perfeição se materializasse em formas de 
modernidade.

irreverent Artoyz, to name but a few items. Here, as in the 

public and private projects they carry out, we see pieces 

acquired with passion, with the dedication of a collector. 

According to the duo of designers, they are works with 

which it is easy to coexist aesthetically and functionally. 

From the living area to the more private area of the 

bedrooms and the study, the meticulous lighting and the 

designer pieces are joined by exclusive illustrations by 

José Cardoso.

And the journey of comfort continues...as if perfection 

has been materialised in forms of modernity.
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«Tugun Residence»
Suave Estrutura Compacta
Smooth Compact Structure
Texto de Text by Paula Monteiro  Fotografias de Photographs by Christopher Frederick Jones 
gentilmente cedidas por kindly given by Fairweather Proberts Architects
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A compact steel structure coated with concrete and glass 

panels, softened with meticulous sculptural detailing, 

the «Tagun Residence», with architectural design care 

of Fairweather Proberts Architects, stands on the Tagun 

coastline – a peaceful town, located at the southern 

tip of Australia’s Golden Coast –, allowing the beach 

atmosphere to participate closely with the house. 

Capturing the breeze that flows from north to south, 

from east to west, the «Tagun Residence» features an 

elevated ground floor, providing both security and privacy 

Compacta estrutura de aço revestida a painéis 
de betão e vidro, suavizada por minuciosos 
detalhes esculturais, a «Tugun Residence», 
arquitecturalmente concebida pelo atelier 
Fairweather Proberts Architects, ergue-se na 
orla costeira de Tugun – uma tranquila cidade 
localizada na extremidade sul da Costa Dourada 
australiana –, deixando que a atmosfera da praia 
participe intimamente da Casa.
Capturando a brisa que corre de norte a sul, de 
este a oeste, a «Tugun Residence» possui um piso 
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térreo elevado, simultaneamente providenciando 
segurança e privacidade em relação à estrada e às 
propriedades vizinhas.
Servindo de protecção contra a intensidade 
dos elementos naturais, a fachada sul do andar 
superior confere dinamismo e original estética à 
Casa graças às estreitas ranhuras e aos agudos 
picos geométricos inscritos nos painéis de betão 
que a revestem. Em baixo, no primeiro piso, amplas 
superfícies de vidro abrem a moradia para a 
paisagem.
Nos espaços interiores, o efeito de uma sólida 
organização flutuando sobre uma estrutura mais 
leve atribui às áreas de convívio localizadas no 
andar térreo uma original sensação de vivência 
«debaixo da casa». Um amplo vácuo localizado 
no centro da composição residencial e delimitado 
pelo flanco do quarto de dormir principal, situado 
no piso superior, transporta a luz para o âmago da 
«Tugun Residence». 
A criatividade arquitectónica conjugada com a 
adaptação da Casa às características ambientais 
que a envolvem contribuiu para que a «Tugun 
Residence» fosse galardoada pelo RAIA [Royal 
Australian Institute of Architects] com o prémio 
«Casa do Ano na Região da Costa Dourada» e 
agraciada com uma recomendação conferida 
pela mesma instituição, num reconhecimento 
da singular fusão de robustez e delicadeza que 
constitui a moradia.

with relation to the street and neighbouring properties. 

Serving as protection against the intensity of the natural 

elements, the southern façade of the upper floor adds 

dynamism and originality in terms of looks to the house 

thanks to the narrow grooves and sharp geometric 

peaks inscribed into the concrete panels lining it. Down 

below, on the first floor, large glass surfaces open up the 

property to the landscape. 

Inside, the effect of a solid organisation, floating over a 

lighter structure, gives the social areas located on the 

ground floor an original «under the house» experience. 

A large vacuum located in the centre of the residential 

composition and bordered by the edge of the master 

bedroom, situated on the upper floor, transports light to 

the heart of «Tagun Residence».

Architectural creativity, combined with the house 

adapting to environmental characteristics surrounding 

it, have led to the «Tagun Residence» being awarded the 

«House of the Year Award for the Golden Coast Region» 

by RAIA, the Royal Australian Institute of Architects, and 

at the same time being awarded with a recommendation 

by the same institution in light of the unique fusion of 

solidity and delicateness the house displays.

www.fairweatherproberts.com.au
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No equilíbrio dos objectos, das texturas e colorações, Renata Laranjo 
Dias encontra o lugar perfeito para dar início à criação. O espaço apela 
aos instintos e ao conhecimento constante… e, numa viagem profunda, 
a decoradora reinterpreta formas de estar, vivências de um mundo sem 
fronteiras.

In balancing objects, textures and colours, Renata Laranjo Dias finds the perfect 
place in which to begin the creative process. The space invokes instincts and 
constant knowledge... and, in an intense journey, the interior designer reinterprets 
ways of being, experiences of a world without limits.

Renata Laranjo Dias
Rasgos de Criação
Swathes of Creation
Texto de Text by Cátia Fernandes 
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No seu site está escrita a expressão Everything 
is Alive. O que é que a move e que vida traz à 
decoração?
Tudo está vivo e tudo tem vida… as texturas, as 
cores, os ambientes. A qualquer objecto se pode 
dar contextos diferentes, dinâmicas diferentes. 
Tudo é transformável e adaptável, nada é rígido. 
Dentro de uma situação de equilíbrio não há regras. 
Cada pessoa tem uma leitura do que é a estética, 
e por isso eu acho que em cada contexto tudo é 
possível. 

The expression Everything is Alive appears on your 

website. What moves you and what life do you bring to 

decoration?

Everything is alive and everything has life... textures, 

colours, environments. You can give different contexts, 

different dynamics to any object. Everything can be 

transformed and adapted, nothing is set in stone. There 

are no rules within a situation of balance. Every person 

has their own interpretation of aesthetics, and as such  

I believe that everything is possible in every context.

<Perfil Decoração> Decoration Profile

1

1.   Renata Laranjo Dias no Praça da Cidade, Restaurante/Café Concerto, Oliveira de Azeméis, decoradora vestida por TRENA, Yves Saint Laurent

2. Praça da Cidade, Restaurante/Café Concerto, Oliveira de Azeméis 

Fotos de Photos by Orlando Fonseca

2
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<Perfil Decoração> Decoration Profile
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O urbanismo, as cidades, os lugares falam de 
muitas coisas. De que falam os espaços tocados 
pela Renata?
Falam, em primeiro lugar, da pessoa que assume 
a necessidade de fazer um projecto, o cliente. Por 
mais que nós, profissionais, possamos orientar o 
cliente através da nossa perspectiva e know-how, há 
sempre uma parte preponderante que é o cliente. 
Falam também da minha leitura das coisas, da 
minha noção de estética que vem de uma vivência 
de culturas diferentes, de uma forma de estar na 
vida que considero equilibrada e, principalmente, 
do detalhe em todas as situações, por mais simples 
que elas pareçam. 

Urbanism, cities, places speak of many things. What do 

spaces touched by Renata have to say?

First of all they speak of the person who brings about 

the need for the project, the client. However much 

we, as professionals, can guide the client through our 

perspective and knowhow, there is always a predominant 

part that remains the client. They also speak of my 

interpretation of things, of my notion of aesthetics, which 

comes from experiencing different cultures, of a way of 

being in life that I consider balanced and, primarily, of the 

detail in every situation, however simple they may appear. 

Está com a Silver Field há 10 anos e com a Alô-Me 
há cinco anos. Que rituais foi desenvolvendo na 
sua profissão? 
Em qualquer situação procuro estar por dentro de 
tudo. Máxima informação possível, sobretudo a 
visual, quer através de revistas – devoro tudo o que 
é imprensa ligada à área – quer através de viagens. 
Todos os meses estou fora, ou noutros países da 
Europa ou na Ásia. Com o cliente procuro absorver 
o que ele pretende e, acima de tudo, saber qual o 
seu objectivo, que expectativas tem relativamente 
ao trabalho que vai ser executado.

Na última Casa Porto desenvolveu um projecto 
inspirado na Provença francesa. Onde foi recolher 
a inspiração?
Todos nós temos acesso aos livros e aos estudos, 
e a forma como utilizamos essa informação e a 
colocamos em prática é que nos distingue uns 
dos outros. Na última Casa Porto a minha ideia 
era criar um loft urbano e fugir um pouco do 
estereótipo do conceito nova-iorquino. A ideia 
era apresentar algo recriado, renovado. Procurei 
usar peças modernas associadas a peças mais 
rústicas, «glamourosas» e de detalhe. Encontrei 
a inspiração no estilo provençal, que alia o rústico 
ao chique. Fui uma semana para o sul de França, 
fiz pesquisa e estive nalguns Boutique Hotels. Há 
também uma decoradora muito conhecida, com a 
qual me identifico, que é a Jocelyne Sibuet, autora 
do Hotel «La Bastide de Marie», em Ménerbes/
Bonnieux na Provença, que combina as mais-valias 
de uma Quinta com Casa de Férias e incorpora 

You have been with Silver Field for 10 years and with 

Alô-Me for five years. What rituals have you developed 

in your profession?

In any situation I try to be involved in everything, to 

have as much information as possible, especially visual, 

whether through magazines – I devour whatever is 

printed in this field – or through travelling. Every month 

I’m out and about, in other European countries or in Asia. 

I try to absorb what the client wants and, above all, to 

know what the client’s aim is, what expectations he or 

she has in terms of the work to be carried out.

At the last edition of Casa Porto you developed a project 

inspired by La Provence. Where did get this inspiration?

We all have access to books and studies, and the way 

we use this information and put it into practice is what 

distinguishes us from each other. At the last Casa Porto 

my idea was to create an urban loft, and to get away a 

little from the stereotypical New York concept. The idea 

was to present something recreated, renovated.  

I tried to use modern pieces together with more rustic, 

«glamorous», detailed pieces. I found inspiration in the 

Provencal style, which combines rustic with chic. I went 

for a week to the south of France, did some research 

and stayed in a few Boutique Hotels. There is also a 

very well known interior designer with whom I identify 

– Jocelyne Sibuet, who designed «La Bastide de Marie» 

hotel in Ménerbes/Bonnieux in Provence, which combines 

the best parts of a farmhouse with a holiday home and 

incorporates the entire Provencal spirit – the charm, the 

colours and the scents. In every concept I work on, I try to 

make contact with interior designers or artists working in 

this environment and who have already worked there. 

8
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<Perfil Decoração> Decoration Profile

todo o espírito provençal – o charme, as cores e 
os cheiros. Procuro, dentro de cada conceito que 
trabalho, ter contacto com decoradores ou artistas 
integrados nesse ambiente e que já tenham 
trabalhado aí. 

Onde será a sua próxima viagem?
Acabei de chegar de Istambul… a próxima será 
Panamá, provavelmente na Páscoa. É um sítio 
que neste momento tem o que eu procuro num 
lugar para descansar: praias, bom tempo, e é um 
campo de pesquisa porque está a ser renovado, 
reinventado no conceito de «eco-chique». Alia o 
conceito paradisíaco, ecológico, à sofisticação. 
Buenos Aires é outro local que estou ansiosa por 
conhecer.

O que é que vamos poder ver da Renata em 2009?
Na parte da Silver Field vai ser possível observar 
um estilo renovado, dentro do domínio do 
mobiliário e iluminação, no conceito cheap and 
chic. Relativamente à decoração, a parte privada 
está sempre presente. No domínio público há dois 
projectos a concretizar este ano – uma Quinta para 
realização de eventos e outro que tem a ver com 
turismo rural. 

What is your next trip?

I’ve just got back from Istanbul... the next one is planned 

for Panama, probably this Easter. It is a place that 

currently has what I look for in a place to relax: beaches, 

good weather, and it is a great place to do research 

because it is being renovated, reinvented within the  

«eco-chic» concept. It combines the idyllic, ecological 

concept with that of sophistication. Buenos Aires is 

another place I would love to visit.

What will be able to see from Renata in 2009?

With Silver Field you will see a renovated style, within the 

area of furniture and lighting, in the «cheap and chic» 

concept. As for decoration, the private part is always 

present. In the public domain there are two projects to 

complete this year – a Quinta for holding events and 

another project related to rural tourism.

9

3 e 4. CASA.PORTO 2008
5 e 7. CASA.PORTO2007
6. CASA.PORTO 2006
8 e 9. Habitação na Foz, Porto
10. Tableware, Silver Field

www.alo-me.com

10
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Carbon Hotel
O Sexto Elemento
The Sixth Element
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by Carbon Hotel

O carbono, o sexto elemento mais comum no 
universo, revela-se único não só pela enorme 
afinidade química com outros átomos, como 
também pelas suas formas que compreendem, 
surpreendentemente, uma das substâncias mais 
frágeis e baratas – o grafite – e uma das mais duras 
e caras – o diamante. O elegante Carbon Hotel, 
em Genk, serve-se do nome e adquire as mesmas 
características, conseguindo uma triunfante 
combinação entre design, luxo e originalidade. 
Inteligentemente inspirado pelo percurso 

Carbon, the sixth most common element in the universe, 

is unique not only for its great chemical affinity with other 

atoms, but also for the forms it comes in, including one of 

the most fragile and cheapest of substances – graphite 

– and one of the hardest  and most expensive – the 

diamond. The elegant Carbon Hotel, in Genk, Belgium, 

takes on this name and acquires the same qualities, 

achieving a triumphant combination of design, luxury and 

originality.

Intelligently inspired by Genk’s historical path, the Carbon 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

histórico de Genk, o Carbon Hotel ostenta uma 
fachada cinzenta que evoca a indústria belga do 
carvão do século XIX. Num projecto da autoria 
do atelier PCP, de Peter Cornoedus, o hotel foi 
desenhado para subsistir no tempo, alcançando 
um equilíbrio perfeito entre a arquitectura e 
interiores. A lista de pormenores é vasta e a 
escolha de materiais foi feita com base no carbono 
e noutros cinco elementos: madeira, fogo, terra, 
metal e água. O Carbon Hotel respeita uma 
estratégia minimal que transforma cada recanto 
numa experiência invulgar, sem uma estética 
excessivamente marcada, mas carregada de 
emoção e peculiaridade. A maioria das peças tem a 
assinatura de criadores locais, incluindo as camas 
do reconhecido designer Stijn Helsen, que também 
desenhou o traje dos funcionários. Localizados 
na parte de trás do hotel, para proporcionar uma 
deslumbrante vista sobre o terraço do jardim, os 
60 quartos disponíveis, totalmente equipados, 

Hotel features a grey façade, suggestive of the Belgian 

coal industry during the 19th century. In a project from 

Peter Cornodeus’ PCP design practice, the hotel has 

been created to last the test of time, achieving a perfect 

balance between architecture and interiors. The list of 

details is vast and the choice of materials was made using 

carbon and the other five elements (wood, fire, earth, 

metal and water) as a base. The Carbon Hotel works 

to a minimal strategy, transforming every part into a 

unique experience, without overpowering aesthetics, but 

nonetheless charged with emotion and singularity. The 

majority of pieces have been produced by local designers, 

including the beds from celebrated designer Stijn Helsen, 

who also designed the staff uniforms. Located in the back 

of the hotel, to offer a stunning view over the garden 

terrace, the 60 fully equipped rooms, offer indirect 

coloured lighting, via LEDs, which can easily be adjusted 

to match the state of mind of the guests.
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The Carbon Hotel is also home to award winning 

restaurant Carbon Taste, as well as a wine bar, with a 

list comprising over 130 different wines. The top floor 

of the hotel is taken up by the impressive Carbon Sense: 

a 700 square metre spa lounge. Making the most of one 

of Belgium’s most important cities, the latest Design 

Hotels™ member is entirely dedicated to rejuvenation 

and relaxation, resulting from a space with a unique and 

sophisticated personality, which offers a wide variety of 

facilities and services under one roof.

www.rome.radissonsas.com

<Hotel Decor> Hotel Décor

oferecem uma luz indirecta colorida, a partir 
de LED’s, que pode ser facilmente adaptada em 
função do estado de espírito dos hóspedes.
O Carbon Hotel tem ao dispor o premiado 
restaurante Carbon Taste e um bar de vinhos 
onde é possível saborear mais de 130 néctares 
diferentes. No último piso do hotel, surge 
imponente o Carbon Sense: um spa lounge com 
700 m2. Tirando o máximo partido de uma das 
mais importantes cidades da Bélgica, o mais 
recente membro do Design HotelsTM é inteiramente 
dedicado ao rejuvenescimento e relaxamento, 
resultado de um espaço com uma personalidade 
singular e sofisticada, que oferece uma grande 
variedade de comodidades e serviços debaixo de 
um só tecto.

www.carbonhotel.com
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FAMO
O Desenho do Espaço
Título Inglês

O investimento sustentado que a Levira 
tem realizado, ao longo de mais de 30 anos 
de existência, traduz-se num posicionando 
privilegiado no sector do mobiliário de escritório. 
O desenho inovador e criativo é o motor para o 
desenvolvimento de colecções funcionais e de 
estética apurada. OXO e T-SIT são exemplo disso 
mesmo. OXO forma um programa completo de 
mobiliário de escritório para áreas de trabalho e 
de semi-direcção. Dois simples tubos de aço inox 
e quatro tipos de pés são as peças básicas do 
sistema. Os tampos são montados com um click 
e tudo isto é complementado com uma gama de 

Texto em inglês

<Mobiliário de Escritório> Office Furniture

Uma ideia colocada em prática há mais de 60 anos criou um dos projectos mais ambiciosos da indústria 
portuguesa do mobiliário de escritório. Desde o dia em que Jaime Pinto de Moura fundou a FAMO até os 
dias de hoje, muitas alterações foram feitas. No entanto, permanece a aposta na qualidade e criatividade.

 Hoje, a Famo conta com uma forte presença no 
mercado português e com a mais alta cota de 
exportação no sector. A FAMO marca presença 
em Espanha, França, Benelux, Angola e PALOP’s, 
Arábia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etc.
A equipa de profissionais que formam a FAMO 
tem como objectivo dar soluções efectivas para 
escritório no âmbito actual, para isso, conta com 
delegações próprias em Portugal, Espanha e 
Angola, para além de acordos de colaboração com 
empresas de vários países. 
A FAMO conta com o Certificado de Qualidade 
ISO9001 e encontra-se actualmente no processo 
de obtenção do Certificado do Meio Ambiente 
ISO14001.

FAMO

Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.
Rua 1º de Maio, 112 | 4620-131, Lousada
Tel.+ 351 255 810 580 | Fax:+ 351 255 810 589
lousada@famo.pt | www.famo.pt

An idea that started out 60 years ago, created one of the most ambitious projects of the Portuguese office industry. 
Since the day that Jaime Pinto de Moura founded Famo, until nowadays, many modifications have been made. In spite 
of this, still remains the bet on quality and creativity. 

Today, Famo has a strong presence in the Portuguese 
market and the biggest exporting ratio of the sector. 
Famo’s in Spain, France, Benelux, Angola and PALOPs, 
Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emiratos, etc.
The team of professionals that work for Famo has as 
main goal to give effective solutions in the actual sphere 
of offices. In order for this to be possible, it counts with 
own delegations in Portugal, Spain and Angola and also 
Partnership Agreements with companies in several 
countries.
Famo relies on the Quality Certificate ISO9001 and at 
the present is in process of obtaining the Environmental 
Certificate ISO14001.
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LEVIRA
O Desenho do Espaço
The Design of Space

<Mobiliário de Escritório> Office Furniture

Levira
Oiã – Apartado 11
3770-951 Oliveira do Bairro
Tel. Phone +351 234 729 300
Fax +351 234 729 301
geral@levira.pt
www.levira.pt

O investimento sustentado que a Levira 
tem realizado, ao longo de mais de 30 anos 
de existência, traduz-se num posicionando 
privilegiado no sector do mobiliário de escritório. 
O desenho inovador e criativo é o motor para o 
desenvolvimento de colecções funcionais e de 
estética apurada. OXO e T-SIT são exemplo disso 
mesmo. OXO forma um programa completo de 
mobiliário de escritório para áreas de trabalho e 
de semi-direcção. Dois simples tubos de aço inox 
e quatro tipos de pés são as peças básicas do 
sistema. Os tampos são montados com um click 
e tudo isto é complementado com uma gama de 

The sustained investment Levira has kept up during 

its existence of over 30 years has led to a privileged 

position within the office furniture sector. Innovative and 

creative design is the engine behind the development of 

functional, aesthetically perfected collections. OXO and 

T-SIT are a fine example of this. OXO forms a complete 

programme of office furniture for work and semi 

management areas. Two simple stainless steel tubes and 

four types of feet are the basic parts to the system. The 

tops are fitted with a click and this is all complemented 

by a range of cabinets, blocks, dividing panels and 

accessories that ensure OXO is an excellent alternative. 

armários, blocos, painéis separadores e acessórios 
que fazem da OXO uma excelente alternativa. T-SIT 
possui uma ampla gama de opções ajustáveis aos 
diferentes tipos de uso. 
Versáteis, as colecções respondem 
afirmativamente às necessidades de trabalho 
dos dias de hoje, celebrando a criatividade e 
a adaptação a um número quase infinito de 
possibilidades de configuração no espaço.

T-SIT enjoys a broad range of options, adaptable to 

different kinds of use.

These versatile collections respond positively to today’s 

work needs, celebrating creativity and adaptability to 

an almost endless number of configuration possibilities 

within the office space.
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Lança ADVANCED – Estilo Pessoal e Único
Launches ADVANCED – Unique and Personal Style

<Mobiliário de Escritório> Office Furniture

Inspirada nos princípios fundamentais do  
Pós-Modernismo, a nova linha Advanced, lançada 
pela Rall, redescobre o conceito «forma é função» 
onde o design é pensado detalhadamente de 
maneira a proporcionar a máxima funcionalidade. A 
pureza das linhas confere um look elegante a este 
mobiliário ao mesmo tempo que imprime a marca 
industrial e estruturalista desta corrente artística. 
Já nos anos 70 a Rall apostou neste tipo de design 
e vê-o ressurgir no seguimento da tendência actual 
de Involução – regressar ao passado e dele extrair 
o melhor. A Advanced é um exemplo factual da 
nova tendência de Involução. Desenvolvida para 
atender ao corpo directivo das organizações, a 
Advanced destina-se ao perfil do dirigente arrojado 
e exigente que procura algo mais que um escritório 
atractivo, funcional e confortável. 
As soluções foram idealizadas de forma a 
satisfazer plenamente a preferência quanto ao 
estilo de trabalho, que é pessoal e único, assim 
como a própria Advanced. 

Rall Mobiliário e soluções para Escritório S.A.
Apartado 137 | Zona Industrial Borralha | 3754-909  Águeda
Tel. Phone +351 234 611 400 | Fax +351 234 611 401 | Linha Verde 800 203 814
rall@rall.pt | www.rall.pt

Inspired by the main principles of Postmodernism, Rall new 

product line rediscover the concept «form is function», 

where the design is thought to the smallest detail in order 

to provide maximum functionality. The pureness of the 

line gives an elegant look to the furniture, and at the same 

time gives the industrial and structural mark of this artistic 

movement. During the 70’s, Rall bet in this type of design, 

seeing it now reborn in accordance to the actual Involution 

tendency – go back to the past and extract the best from 

it. Advanced is a factual example of the new Involution 

tendency. Developed to attend to the organization’s 

manager team, Advanced is destined to the profile of the 

bold and demanding manager that looks for something 

more than just an attractive, functional and comfortable 

office.

The solutions were thought to completely satisfy the 

preference regarding/as to the working style, which is 

personal and unique, as it is Advanced.
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www.imaginarium.pt

Para a Primavera/Verão 2009, a Imaginarium 
criou uma colecção divertida, confortável e que dá 
asas à imaginação. Desenvolvidos para estimular 
a felicidade e intelectualidade, os produtos da 
Imaginarium enchem os espaços de cor e conforto, 
criando um mundo infantil singular. 
Imobiliário, jogos e brinquedos especializados 
compõem verdadeiros cenários do mundo da 
fantasia. Para além do aspecto lúdico, os lugares 
Imaginarium são práticos e originais, não só pelos 
ambientes de bem-estar que proporcionam, como 
também pelo design atraente dos elementos 
decorativos. Com a Imaginarium, os momentos de 
descanso e lazer transformam-se em universos 
mágicos e ricos em detalhes surpreendentes.

Imaginarium
Espaços de Cor
Spaces of Colour

Imaginarium has created a fun, comfortable and 

highly imaginative collection for Spring/Summer 2009. 

Developed to invoke happiness and to be intellectually 

stimulating, Imaginarium products fill spaces with colour 

and comfort, creating a unique environment for children.

Furniture, games and specialist toys comprise compelling 

scenarios of a world of fantasy. Besides their playful 

aspect, Imaginarium places are practical and original, not 

only for the atmospheres of wellbeing they produce, but 

also for the attractive design of the decorative elements. 

With Imaginarium, moments of relaxation and leisure are 

transformed into magical universes, rich in surprising 

details.

Sanindusa
Zona Industrial Aveiro Sul, Apartado 43 - 3811-901 Aveiro
Tel. Phone +351 234 940 250 | Fax +351 234 940 266
sanindusa@sanindusa.pt  | www.sanindusa.pt  

WCKIDS, equipamento sanitário para crianças da Sanindusa, 
brinca com as cores do universo infantil de crianças dos 2 aos 
6 anos. Vívida em energia e com o círculo como inspiração, a 
série WCKIDS, da autoria de Emanuel Rufo, teve em linha de 
conta aspectos essenciais como a funcionalidade, segurança 
e a estética direccionada para os mais pequenos. 
As peças estão disponíveis apenas em branco e o tampo 
de sanita, acolchoado, pode ser branco, azul ou amarelo. O 
móvel, com laterais em branco, é composto por uma frente 
de gavetas que pode variar entre o azul e amarelo, cores 
irreverentes que dão igualmente vida aos restantes objectos.

WCKIDS, sanitary ware for children by Sanindusa, plays with 
the colours of the childish world of kids aged between 2 and 
6 years. Bright with energy and using the circle as inspiration, 
the WCKIDS range, designed by Emanuel Rufo, takes into 
account essential aspects such as functionality, safety, and 
looks to please the little ones.
The items are available in white only, while the padded toilet 
seat is available in white, blue and yellow. The washbasin 
unit, with white sides, has drawers at the front that can vary 
between blue and yellow, irreverent colours that brighten up 
the other object too. 

Sanindusa
No Universo Infantil
It’s a Kid’s World

<Mobiliário de Criança> Children’s Furniture
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Cozinhas
Kitchens
Espaço onde a criatividade se materializa em requintadas iguarias ou em mais 
moderados acepipes, a cozinha é contemporaneamente um lugar de convívio, feito 
de aromas, paladares, risos e conversas quotidianas. Aqui unem-se funcionalidade e 
estética, audácia de objectos com arrojo culinário, para a composição de cardápios 
que constituem um motivo para a reunião da família e dos amigos, num período do dia 
polvilhado de sabores e sorrisos.

A space where creativity is materialised in fine cuisine or in more modest delights, the kitchen has 

become a place of togetherness, made of aromas, flavours, laughter and everyday conversations. 

This is a place where functionality and looks are combined, where the daring of objects is joined 

by culinary flights of fancy, in the composition of menus that provide a reason to bring family and 

friends together, to enjoy time sprinkled with flavours and smiles.
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Fotografia Photograph: Cozinha Kitchen Toffini | www.toffini.it
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Siematic - DESENHABITADO 
[1]  SieMatic SL um original, dos primeiros sistemas do Mundo sem puxadores. Para quem considera a 

cozinha mais do que um espaço meramente funcional SieMatic SL proporciona elevada liberdade de 
projecto e de integração com living areas. 

[2]  SieMatic S1 é uma cozinha para todos os sentidos – paladar, olfacto, tacto, visão e audição: «criámos 
um design de interiores de cozinhas a pensar nisso». SieMatic S1 foi galardoada com o prémio Best of 
the Best 2008 pela RedDot.

[1]  SieMatic SL an original, and one of the world’s first handle-free systems; for people who see kitchens as more than 

just functional, SieMatic allows for greater freedom in planning and in integrating your kitchen into your living 

area. 

[2]  SieMatic S1 is a kitchen for all the senses – Taste, Smell, Touch, Sight and Sound: «we created a distinctive Kitchen 

Interior Design from it». SieMatic S1 was awarded the Best of the Best 2008 prize by RedDot.

gaggenau - DESENHABITADO 
[3]  Vario Cooktops 400 Series – Placa de Indução, Wok a gás/ Indução, Teppan Yaki, Grelhador, Vaporeira, 

Placa 90 cm a Gás, com 38 cm de largura, em aço inoxidável e comandos destacados.

[4]  New Vario Cooling 400 Series – Vario Cooling 400 Series disponibilizado em dez modelos base, 
integráveis com larguras de (dim. aprox.) 91/ 76/ 61/ 45 cm; com capacidades que vão até: 
Refrigeração 410 lt e Congelação 417 lt. Os materiais de Aço e/ou Alumínio, interior/exterior, e as 
tecnologias de frio completam diferenças elegíveis.

[3]  Vario Cooktops 400 Series – Induction Hob, Gas/ Induction Wok, Teppan Yaki,  Electric Grill, Steam Oven, 90 cm Gas 

Hob, 38 cm wide in stainless steel, with highlighted controls. 

[4]   New Vario Cooling 400 Series, available in ten models, built-in appliances to integrate with widths of 91/ 76 / 61 /  

45 cm; with capacities of up to 410 litres for refrigerators and 417 litres for freezers. Stainless steel and/or 

aluminium doors, steel interiors, and cooling technologies make these the appliance of choice. 

3 4

Desenhabitado | Av. Sabóia, 750 Estoril | Tel. Phone +351 21 468 0808
siematic@desenhabitado.pt | gaggenau@desenhabitado.pt | www.desenhabitado.pt
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Santos 
[1]  Um copo de água, o lanche, uma longa festa, crianças a correr… qualquer uma 

destas situações pode surgir ao longo do dia quando se trata da família. Por isso, 
par além de contar com um espaço integrado para comer, é prioritário a inclusão 
de compartimentos que facilitem a arrumação. 

[2]  Graças à península é possível integrar dois ambientes distintos: de trabalho e 
de refeição. Desta forma, para além de facilitar os movimentos e ganhar em 
funcionalidade, «estar na cozinha» adquire uma nova dimensão onde todos  
têm lugar.

[3]  O café, as laranjas, os cereais… um novo dia está prestes a começar. Os móveis 
persiana são aliados na preparação do pequeno-almoço, permitindo um fácil 
acesso aos pequenos electrodomésticos e contribuindo para uma sensação de 
limpeza do espaço uma vez que podem ser fechados. 

[1]  A glass of water, after lunch snack, a wonderful party, kids running… any of these situations 

can occur during the day when you are looking after your family. That is why, beyond 

counting with an integrated eating space, it is a priority the inclusion of compartments that 

can make easy order.

[2]  Thanks to the peninsula it is possible to include two different environments: work and 

meal. In this way, beyond facilitating movements and gaining in functionality, «being in the 

kitchen» acquires a new dimension where everyone has a place.

[3]  The coffee, oranges, cereals… a new day is ready to start. The furniture with shutters are 

allies in the preparation of breakfast, allowing an easy access to the small households 

appliances and contributing for a sensation of neatness of the space once they are closed.

Santos
www.santos.es

3

p
u

b





1

3

<Cozinhas> Kitchens

3

TERGOM
[1]  De forte personalidade, o modelo Time dá espaço à vivência dos momentos. Com a assinatura de 

Roberto Licci e Paolo Orlandini, a cozinha prima pelas linhas simples e lineares, atribuindo-lhe uma 
uniformidade e continuidade entre todos os elementos. 

[2]  Gioconda é um modelo vibrante que sublinha a experiência e a evolução das formas. Com o 
traço do designer Massimo Losa Ghini, a cozinha alia a funcionalidade e tecnologia modernas à 
intemporalidade da tradição.

[3]  Símbolo de elegância e expressão de um pensamento formal, Kube é uma cozinha desenhada sem 
excessos, nos materiais e nas formas, onde só existe o que é verdadeiramente útil. Giovanni Offredi,  
o designer, conferiu-lhe um carácter intemporal.

[1]  With a powerful personality, the Time kitchen makes space for experiencing special moments. Designed by  

Roberto Licci and Paolo Orlandini, the kitchen excels in its simple and linear profile, giving it uniformity and 

continuity between every element.

[2]  Gioconda is an exciting model that highlights experience and the evolution of form. With design from  

Massimo Losa Ghini, the kitchen combines modern functionality and technology with the timelessness of tradition.

[3]  Symbol of elegance and expression of shape as a thought, Kube is a kitchen designed without excess, in both 

materials and form, where only what is truly needed is in place. Giovanni Offredi, the designer, has given it a 

timeless quality.

2

TERGOM | www.Tergom.pt
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[1]  Modelo Quadra lacada a Branco Brilho, quebrado com vitrines serigrafadas a 
Verde Maçã, e com pormenores de madeira de Bétula ao natural. 

[2]   Modelo Quadra Floral com folheado reconstruído de Bambú em contraste com o 
lacado vermelho brilho e tampo em pedra acrílica Himac Branco. 

[3]  Modelo Plus, lacada a pérola e vermelho brilho, com pormenores em madeira 
folheda de Zeberano. 

[1]  Quadra model in white gloss finish, broken by cabinets screen printed in Apple Green, and 

with detailing in natural birch. 

[2]   Quadra Floral model in reconstructed bamboo veneer in contrast with the red gloss finish 

and Himac Branco acrylic stone countertop.

[3]  Plus model, pearl and red gloss finish, with Zeberano wood veneer detailing.

Movoeste, Cozinhas e Equipamentos, Lda.
Fábrica: Rua Rosa Marques de Carvalho, n.º19, Sarge
2560-592 Torres Vedras
Exposição: Rua Dr. José de Bastos, 11C
2560-332 Torres Vedras
Tel. Phone +351 261 330 200
movoeste@movoeste.pt
www.movoeste.pt | www.inmove.co.pt 

 
Formas Dinâmicas
Dynamic Forms
Porque o design de excelência tem sempre uma assinatura, a Movoeste, Cozinhas 
e Equipamentos, Lda. criou, em 2004, a inmove® uma marca especializada na 
concepção, criação, produção e comercialização de mobiliário de cozinha exclusivo 
e personalizado. A inmove® aborda de forma exemplar o conceito da vivência 
do espaço de cozinha, respondendo às expectativas de um mercado exigente e 
conhecedor das novas tendências de materiais e estilos. Qualidade, funcionalidade, 
durabilidade e design são conceitos basilares para a inmove®, cujo produto está 
incluído na certificação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a NP EN ISO 
9001:2000, que a Movoeste mantém desde 2001. 
Pelas texturas e tonalidade audaciosas, pelas matérias de elevada performance e 
desenho contemporâneo, as cozinhas inmove® são hoje sinónimo de dinamismo e 
criatividade.

As the design of excellence always has a signature, Movoeste, Cozinhas e Equipamentos, Lda. 

created inmove® in 2004, a brand specialised in the design, creation, production and sales of 

exclusive and personalised kitchen furniture. inmove® exemplarily approaches the concept of 

the kitchen space as an experience, responding to the expectations of a demanding market, 

aware of the latest trends in materials and styles. Quality, functionality, durability and design 

are the founding concepts for inmove®, the product of which is included in the certification 

of the Quality Management System according to NP EN ISO 9001:2000, which Movoeste has 

maintained since 2001.

For their daring textures and colours, for their high performance materials and contemporary 

design, inmove® kitchens are now synonymous with dynamism and creativity.

1
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Bradecor Cozinhas
Formas Contemporâneas
Contemporary Forms

Ao longo de duas décadas, a Bradecor estabeleceu uma imagem de solidez no sector nacional das 
cozinhas, consolidando o nome no mercado e habituando os clientes a elevados padrões de qualidade. 
Na sua unidade industrial, com 1000m2 de área coberta e equipada com a mais avançada tecnologia, a 
Bradecor desenha modelos que sublinham o design contemporâneo e a inovação dos materiais. 
A satisfação constante das necessidades e expectativas dos clientes é uma premissa incontornável 
no trabalho de uma equipa experiente que selecciona de forma criteriosa materiais e fornecedores 
de excelência, como é o caso da SMEG, marca que alia a estética refinada à alta performance dos 
equipamentos.

Over two decades, Bradecor has established an image of stability in the Portuguese kitchen sector, consolidating 

its position within the market and getting its clients used to high standards of quality. In its 1000 square metre 

factory, equipped with the very latest equipment, Bradecor produces models that feature contemporary design and 

innovation in terms of materials.

Continually satisfying client requirements and expectations is a prime concern in the work of this experienced team, 

which carefully selects the materials used and first-rate suppliers, such as SMEG, a brand that combines fine looks 

with high performance in its appliances.

Móveis de cozinha em termolaminado de carvalho cinzento. Tampos de Granito Preto Zimbabwé, acabamento anticato 
Electrodomésticos SMEG.

Kitchen units in thermo laminated grey oak. Countertop in Black Zimbabwe Granite, with anticato (aged) finish, and SMEG appliances. 

Bradecor Cozinhas
www.bradecor-cozinhas.pt
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SAHNIZOC
[1]   Cozinha da GAMA A-6620 em folheado carvalho pré-composto incolor com veios na 

horizontal, as vitrinas são lacadas a alumínio com o vidro fosco. Os puxadores são em 
varão tubular de INOX. A bancada e forra de parede são em GRANITO AZUL LABRADOR 
– 30mm. Obra: Ericeira.

[2]   Cozinha lacada a branco mate, GAMA P-44, com painéis em folheado de carvalho  
pré-composto com velatura de wengué escuro. Os puxadores são em alumínio e madeira 
de wengué. A bancada e forra de parede são em SILESTONE KONA BEIJE – 30mm. 
Obra: Vale São Gião, Malveira.

[3]   Cozinha da GAMA A-4420 em folheado carvalho pré-fabricado com velatura wengué 
escuro com mistura de termolamilado verde pistacho. As vitrinas são em perfil fino de 
alumínio com acrílico fosco. Os puxadores são em acabamento INOX. A bancada é em 
QUARTZCOMPAC GLACIAR – 40mm. Obra: Zambujal, Mafra.

[4]  Cozinha, GAMA A-4440, em folheado carvalho pré-fabricado com velatura wengué 
escuro. As vitrinas são em perfil fino de alumínio com acrílico fosco. Os puxadores são em 
acabamento INOX. A bancada é em QUARTZCOMPAC SPRING – 70mm. Obra: Fonte Boa 
dos Nabos, Ericeira.

[1]  Kitchen from the A-6620 RANGE in natural pre-composed oak veneer with veins on the horizontal, 

the cabinets are in aluminium with frosted glass. The handles are stainless steel tubular rods. The 

countertop and wall lining in LABRADOR BLUE GRANITE – 30mm. Location: Ericeira.

[2]  Kitchen in matt white, P-44 RANGE, with panels in natural pre-composed oak veneer with dark wenge 

velatura. The handles are in aluminium and wenge wood. The countertop and wall lining are in KONA 

BEIGE SILESTONE – 30mm. Location: Vale São Gião, Malveira.

[3]  Kitchen from the A-4420 RANGE, in prefabricated oak veneer with dark wenge velatura with a blend 

of thermo laminated pistachio green. The cabinets are in fine aluminium profiles with frosted acrylic. 

The handles have a stainless steel finish. The countertop is in QUARTZCOMPAC GLACIAR – 40mm. 

Location: Zambujal, Mafra.

[4]   Kitchen from the A-4440 RANGE, in prefabricated oak veneer with dark wenge velatura. The cabinets 

are in fine aluminium profiles with frosted acrylic. The handles have a stainless steel finish. The 

countertop is in QUARTZCOMPAC SPRING – 70mm. Location: Fonte Boa dos Nabos, Ericeira.

1
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[5]   Cozinha, GAMA A-9640, lacada a branco mate, com painéis em folheado de Carvalho  
pré-composto incolor com veios na horizontal. Puxadores são em asa recta e acabamento 
INOX. As vitrinas são em perfil de alumínio acabamento INOX com acrílico fosco. A 
bancada é em SILESTONE AMARELO ARENA – 30mm. Obra: Carne Assada, Sintra. 

[6]   Cozinha, GAMA P-151540, lacada a branco Laranja Brilho. As vitrinas são em perfil fino 
de alumínio com acrílico fosco. Os puxadores são em forma de asa recta em alumínio. A 
bancada é em QUARTZCOMPAC VENECIA – 30mm. Obra: Lourinhã.

[7]  Cozinha, GAMA AL-440, em folheado carvalho pré-fabricado com velatura wengué escuro, 
com os quatro topos encabeçados com perfil de alumínio. As vitrinas são em perfil fino 
de alumínio com acrílico fosco. Os puxadores são tubulares em INOX. A bancada é em 
SILESTONE CREME MINERVA – 60mm. Obra: Urzal, Sobreiro. 

[8]  Cozinha, GAMA AM-995, em termolaminado cerejeira, com os quatro topos orlados a 
alumínio de 1,2mm. As vitrinas são em perfil fino de alumínio com acrílico fosco. Os 
puxadores são rectos em alumínio. A bancada é em GRANITO NEGRO ZIMBABWE – 50mm. 
Obra: Samora Correia.

[5]   Kitchen from the A-9640 RANGE, in matt white, with panels in natural pre-composed oak veneer 

with veins on the horizontal. Handles are straight grab and in stainless steel finish. The cabinets are 

in aluminium profiles with stainless steel finish and frosted acrylic. The countertop is in AMARILLO 

ARENA SILESTONE – 30mm. Location: Carne Assada, Sintra.

[6]   Kitchen from the P-151540 RANGE, in high-gloss orange white. The cabinets are in fine aluminium 

profiles with frosted acrylic. The handles are in aluminium and straight grab in form. The countertop 

is in QUARTZCOMPAC VENECIA -30mm. Location: Lourinhã.

[7]  Kitchen from the AL-440 RANGE, in prefabricated oak veneer with dark wenge velatura, with the form 

tops crowned with aluminium profiles. The cabinets are in fine aluminium profiles with frosted acrylic. 

The handles are tubular in stainless steel. The countertop is in CREME MINERVA SILESTONE – 60 mm. 

Location: Urzal, Sobreiro.

[8]  Kitchen from the AM-995 RANGE, in thermo laminated cherry wood, with the four tops featuring 

1.2mm aluminium rims. The cabinets are in fine aluminium profiles with frosted acrylic. The 

countertop is in ZIMBABWE BLACK GRANITE – 50mm. Location: Samora Correia.

5 6
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Telm.+351 966 185 786 
Tel. +351 261 813 794 | Fax. + 351 261 819 074
sahnizoc@sahnizoc.pt | www.sahnizoc.pt
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Frasa
[1]   A Viking trouxe até à casa, há mais de 10 anos, o conceito profissional com o primeiro Viking Range. 

Hoje, ao desenvolver a linha de fogões a gás de 76, 91 e 122cm, a marca apresenta soluções de fácil 
utilização e limpeza e com um elevado desempenho técnico.

[2]   O lava-louça BLANCOSTATURA apresenta um programa flexível, funcional e de desenho 
contemporâneo. Com três formas de instalação distintas, o lava-louça inclui acessórios com uma 
refinada tábua de corte em vidro temperado preto escovado e legumeira multifuncional.

[3]  O forno de encastrar FFC 90812 FRASA com 12 funções alia a eficiência estética à energética. Os 
comandos touch control e display digital produzem um efeito visual irresistível com o vidro e o inox 
como protagonistas.

[4]  A chaminé de parede ARENA tem uma excelente capacidade de extracção. Com comando  
sensor-touch de 4 velocidades, este modelo de extracção perimétrica integra o vidro e o inox de forma 
exemplar numa peça feita para as cozinhas dos dias de hoje. 

[1]   More than 10 years ago Viking brought the professional concept into the home with the first Viking Range. Today, 

developing gas stoves in 75, 91 and 122 cm formats, the brand presents easy to use and clean solutions enjoying 

top technical performance.

[2]   The BLANCOSTATURA sink unit is both flexible and functional, with contemporary design. With three different 

installation styles, the sink includes accessories such as a sophisticated cutting board in satin glass and a 

multifunctional colander.

[3]  The FRASA FCC 90812 built-in oven with 12 functions, combines aesthetic efficiency with energy efficiency. The 

touch controls and digital display produce an irresistible visual effect, with glass and stainless steel major players.

[4]  The ARENA wall chimney boasts excellent extraction capacities. With four-speed sensor-touch controls, this 

extractor hood exemplarily combines glass and stainless steel in a piece made for today’s kitchens.

1
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FRASA
Rua da Regedoura, 396 · 4415 - 517 GRIJÓ
Tel.Phone +351 227 471 550 | Fax +351 227 471 559
info@frasa.pt | www.frasa.pt
Visite a FRASA na TEKTÓNICA 2009 – FIL, 19 a 23 Maio, Lisboa
Visit FRASA at TEKTÓNICA 2009 – FIL, May 19 to 23, Lisbon
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raposi’s home
[1]    LIVING é uma cozinha que aborda o minimalismo como elemento primordial da 

cozinha. Sem excessos, o modelo assume todas as atenções graças à linguagem 
contemporânea que se prolonga em cada vértice. 

[2]  VEGA, modelo desenhado por Massimiliano Latini, sublinha a irreverência da 
imaginação. As tonalidades enérgicas das frentes resultam numa cozinha de forte 
personalidade, um modelo único dedicado aos momentos de criação.

[3]  De linhas graciosas e possuidor de uma elegância irrepreensível, o modelo 
FUTURA foi desenhado à imagem dos dias de hoje. A pureza do vidro lacado e o 
aro em alumínio traduzem um cuidado extremo pela componente estética aliada à 
funcionalidade.

[1]  LIVING is a kitchen that approaches minimalism as a prime element in cooking. Without excess, 

the model attracts all the attention thanks to its contemporary language felt on every level.

[2]  VEGA, a kitchen designed by Massimiliano Latini, underscores the irreverence of imagination. 

The energetic colours of the unit fronts result in a kitchen with a strong personality, a unique 

model dedicated to moments of creation.

[3]  With gracious lines and impeccable elegance, the FUTURA kitchen has been designed to 

match today’s world. The purity of the tempered glass and the aluminium detailing mirror the 

extreme care taken in terms of aesthetics, combined with functionality.

raposi’s home
MOBILIÁRIO ITALIANO, ROUPEIROS e DECORAÇÃO
geral@raposis.com | www.raposis.com
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KÜPPERSBUSCH
A Visão da Tecnologia
The Vision of Technology

2009 assinala o início da comercialização, em Portugal e África 
Central, da KÜPPERSBUSCH pela Teka Portugal. Reconhecida pelo 
design inovador e com um palmarés de 41 prémios internacionais, 
a KÜPPERSBUSCH sublinha a qualidade e fiabilidade alemãs em 
encastráveis e electrodomésticos para a cozinha, destinados 
a ambientes residenciais ou profissionais. A KÜPPERSBUSCH 
percorreu mais de 130 anos no universo das cozinhas, aperfeiçoou 
técnicas e seleccionou as melhores matérias num forte investimento 
rumo à modernidade. 
Com total liberdade de expressão, destaca-se o sistema patenteado 
Ökotherm – um catalisador incorporado nos seus fornos que elimina 
maus cheiros e gorduras causados pelos cozinhados. De fácil

 limpeza, o sistema filtra e purifica o ar do forno, mantendo o teor de 
humidade e conservando a qualidade dos alimentos. Ao contrário de 
outros sistemas, não necessita de energia adicional, ou seja, o calor 
da conversão do Ökotherm é usado poupando energia. 
Outro elemento em evidência, a placa eléctrica em forma de favos 
de mel reflecte um design de excepção. Rápido e de fácil limpeza, o 
modelo pode ser adaptado a praticamente qualquer bancada, não 
havendo limites quanto ao número de favos necessários nem quanto 
à sua disposição.
De elevada performance, os equipamentos Küppersbusch 
compreendem as necessidades de uma cozinha contemporânea.

2009 marks the opening of sales in Portugal, and Central Africa, of 

KÜPPERBUSCH by Teka Portugal. Recognised for its innovative design and 

with 41 international awards to its name, KÜPPERBUSCH reflects German 

quality and reliability in built-in and stand-alone kitchen appliances, for both 

residential and professional settings. KÜPPERBUSCH can look back over 

some 130 years in the kitchen business, having perfected techniques and 

selected the finest materials, investing strongly in the concept of modernity. 
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<Cozinhas> Kitchens

With full freedom of expression, the patented Ökotherm system is a real 

highlight – a catalytic converter incorporated in its ovens eliminates 

unpleasant odours and grease-laden air produced during cooking. Easy to 

clean, the system filters and purifies the air in the oven, maintaining humidity 

levels and ensuring the quality of foods. Unlike other systems, it requires no 

extra energy, i.e. the Ökotherm catalytic converter uses the heat generated 

during the conversion process to heat the oven, saving energy.

Another highlight, the honeycomb electric hob boasts exceptional design. 

Quick and easy to clean, the model can be adapted to practically any 

countertop, with no restrictions as to the number of honeycombs required, or 

to how they are positioned.

High performance appliances from Küpperbusch ideally fulfil the 

requirements of a contemporary kitchen.

Teka Portugal, S.A.
Estrada da Mota – Apartado 533 | 3834 – 909   Ílhavo – Portugal 
Tel. (+351) 234 320  404 | Fax (+351)   234 329 548
Showroom Alameda dos Oceanos, Lote 1.02.1.1 A/B/R – Parque Expo
1990 – 203 Lisboa | Tel. (+351) 218 401 285 |  Fax (+351) 218 406 008
www.kuppersbusch.com.pt | comercial@kuppersbusch.com.pt 
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hth Cozinhas Dinamarquesas

[1]  KX, da HTH Cozinhas, é um modelo jovem e apelativo que reflecte uma certa irreverência, num 
equilíbrio perfeito entre a classe e a sofisticação, devido às portas em alto brilho envolvidas por 
molduras em alumínio. Disponível em mais 12 cores.

[2]  MI é um modelo com um forte carisma minimalista que exprime as actuais tendências inspiradas 
num estilo nórdico com realce para a sua construção robusta e para os puxadores embutidos nas 
frentes. Disponível também em Nogueira.

[3]  KV, da HTH Cozinhas, é um modelo cujo design é inspirado no puro conforto e no calor das 
madeiras naturais combinado com preto, branco, e inox e um toque subtil de madeira. Disponível 
também em Carvalho natural, Carvalho clareado, Bétula e Faia. 

[4]  KA aborda a intemporalidade do design e a sobriedade das formas, onde predominam as linhas 
rectas em lacado branco combinado com alguns pormenores em laranja, exalando uma certa 
frescura no espaço e nas refeições. Disponível em mais 12 cores de lacados.

[1]  KX, from HTH, is a young and attractive kitchen model that reflects a certain irreverence, in a perfect balance 

between class and sophistication, due to high-gloss doors with aluminium surround. Available in 12 more 

colours.

[2]  MI, from HTH, is a kitchen model that is charismatically minimalist and which expresses contemporary trends 

inspired by a Nordic style that highlights robust construction and handles recessed into the unit fronts. Also 

available in walnut.

[3]  KV, from HTH, is a model whose design is inspired by pure comfort and by the warmth of natural woods 

combined with black, white, stainless steel and a subtle touch of wood. Also available in natural oak, white oak, 

birch and beech. 

[4]  KA reflects the timelessness of design and the simplicity of form, where straight lines in high gloss white 

combined with orange detailing, effusing a certain freshness in the space and to mealtimes. Available in 12 

more gloss colours. 

4

3

2

HTH Cozinhas Dinamarquesas Portugal.
Av. do Brasil, n.º41, li1 | 4760-019 Vila Nova de Famalicão
Tel. +351 252 378 874 | Fax. +351 252 378 871
lusa@braga.hth.pt | www.hth-kitchen.com Brevemente também no PORTO e  LISBOA

Soon in Oporto and Lisbon too.
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Tescoma brings quality and design to your kitchen. With 

a large and varied range of products, Tescoma provides 

a useful and practical solution no matter what your 

requirements. We can say that each product is: Original, 

Functional and of Quality.

Tescoma products are created in the Tescoma Design 

Centre and boast their own originality and design, 

ensuring that products not only work to perfection, but 

also bring design and innovation into the kitchen.

Tescoma kitchen utensils are made from top quality 

materials, certified for domestic and professional use.

«Our work consists of supplying kitchen utensils that 

boast high quality, perfect operation and attractive 

design. This is a job we love and we do with pleasure».

Tescoma – life with taste!

& design. Com uma ampla e variada linha de 
produtos, a Tescoma proporciona uma solução 
útil e prática para quaisquer que sejam as suas 
necessidades.
Podemos dizer que cada produto é – Original, 
Funcional e com Qualidade: os produtos Tescoma 
são criados no Centro de Design Tescoma e 
apresentam a sua originalidade e design próprio, 
garantindo que os produtos não só funcionarão na 
perfeição, mas também trazem design e inovação 
para a cozinha.
Os utensílios de cozinha Tescoma são fabricados 
em materiais de excelente qualidade, certificados 
para a utilização doméstica e profissional. 
«O nosso trabalho consiste em fornecer utensílios 
de cozinha de alta qualidade, funcionamento 
perfeito e design atraente. É um trabalho que nos 
agrada e que fazemos com gosto». 

Tescoma – a vida com gosto!

www.tescoma.com
info@tescoma.pt

Os produtos TESCOMA constituem uma vasta gama 
de utensílios e acessórios para cozinha e mesa 
e são reconhecidos pela sua qualidade e design 
em toda a Europa e utilizados por particulares e 
profissionais em todo o mundo. A Tescoma aposta 
na contínua apresentação de novos produtos, 
alargando assim a sua gama no ano 2009.
A Tescoma traz para a sua cozinha qualidade 

TESCOMA products make up a huge range of utensils 

and accessories for the kitchen and table. They are 

recognised for their quality and design throughout 

Europe and used by private individuals and professionals 

around the globe. Tescoma focuses its efforts on 

continually releasing new projects, thus adding to its 

range in 2009.

Tescoma
Qualidade & Design para a sua cozinha e mesa
Quality & Design for your kitchen and table
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Scavolini
[1]   A composição do modelo Scenery com portas de vidro colorido brilhante e perfil 

em alumínio confere à cozinha um novo carácter. A sofisticação dos bancos 
ou os armários capazes de armazenar vários objectos sublinham a estética da 
composição. 

[2]   O vidro mate de tom verde azeitona e as portas em carvalho claro trazem 
naturalidade ao espaço da cozinha. Na ilha, as superfícies e electrodomésticos 
em aço inoxidável personificam a perfeição do desenho italiano.

[3]  Esta composição incorpora a solução «Mirage, estabelecendo uma íntima ligação 
entre a área de confecção dos alimentos e a zona de estar. Inéditas são as 
tonalidades das portas pensadas à imagem do estilo contemporâneo.  

[4]  Com superfície em Cristalan Uni White, esta cozinha apresenta traços de 
exclusividade e oferece a possibilidade de inclusão de um exaustor em aço 
inoxidável brilhante com funções de aspiração.

[1]  The composition of the model Scenery with shiny colored glass doors and an aluminum 

outline confer a new character to the kitchen. The sophistication of the seats or the 

cupboards capable of storing several objects under-line the esthetic of the composition.

[2]  The matt glass in an olive green tone and the doors in a bright oak bring simplicity to 

the kitchen space. In the isle, the surfaces and households appliances in stainless steel 

personalize the perfection of the Italian design.

[3]  This composition incorporates the solution «Mirage», establishing an intimate connection 

between the cooking area and the living area. The tonalities of the doors based on the 

image of the contemporary style are original.

[4]   With Cristalan Uni White top, this kitchen presents exclusive lines and offers the possibility 

to include a suspended hood in shiny stainless steel with aspiration functions.

1
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www.scavolini.com

3 4

Sugestões Suggestions
[1] Silestone

Inspirada em quatro cores do universo da Fórmula 1, Platinum by Fernando Alonso dá às 
cozinhas o toque sofisticado da Silestone®.
Inspired by the four colours of Formula 1, Platinum by Fernando Alonso gives kitchens the 

sophisticated touch of Silestone®. 
www.silestone.com 

[2]  Doca
Depois das séries Softie, Sedemat e Albin, Pressec é a mais recente aposta da Doca. Um 
amplo jogo de texturas onde o lacado permite diferentes acabamentos.
After the Softie, Sedemat and Albin ranges Pressec is the latest offering from Doca, enjoying a broad 

assortment of textures and finishes.

www.doca.es

[3]   Focus Kitchen
O «Espaço Gourmet», da autoria de Eva Oliveira e Patrícia Rocha, venceu o concurso 
Focus Kitchen. O projecto revela uma reinterpretação da cozinha, onde um único espaço 
pode ser usado em diferentes ambientes e situações.
The «Gourmet Space», designed by Eva Oliveira and Patrícia Rocha, was victorious in the Focus 

Kitchen competition. The project reveals a reinterpretation of the kitchen, where a unique space can 

be used in different settings and situations.
www.focuskitchen.exponor.pt

[4]  Osnofa
«Martinica Longline» imprime na cozinha o requinte de um espaço. Em lacado branco e 
sem puxadores à vista, o novo modelo da Osnofa alia o design à funcionalidade.
 «Martinica Longline» adds refinement to your kitchen. In white finish and without handles to break 

the continuum, the new model from Osnofa combines design with functionality.
www.osnofa.pt

1
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[5] Miele
A cozinha como uma sala de estar é o novo conceito da Miele. Com um design simples e 
actual, as cozinhas Miele revelam-se espaços de lazer, que lembram o conforto de outras 
zonas da casa.
 The kitchen as a living room is the new concept from Miele. With a simple and contemporary design, 

Miele kitchens are like leisure spaces, bringing to mind the comfort of other parts of the house.
www.miele.pt

[6] ARWA
Desenhada por Florin Baeriswyl para a ARWA, a misturadora Arwa-Twinflex une o design 
às novas tecnologias, permitindo uma eficiente racionalização da água. 
Designed by Florin Baeriswyl for ARWA, the Arwa-Twinflex mixer tap combines design with new 

technologies, allowing the efficient delivery of water.

www.arwa.ch

[7]  Stelton
A nova fruteira da série Embrace da Stelton surge como um objecto de expressão 
decorativa, que pode ser utilizada juntamente com um saco de pão. Está disponível em 
três tamanhos e panos em três cores diferentes.
The new fruit bowl from the Embrace range from Stelton is an object of decorative expression, which 

can be used together with the Stelton bread bag. It is available in three sizes and cloths in three 

different colours.
www.stelton.com

[8] Hotpoint-Ariston
Quadrio, o novo frigorífico de quatro portas da Hotpoint-Ariston, foi eleito «Produto do 
Ano 2009» no «Grande Prémio de Marketing e Inovação».
Quadrio, the new four-door fridge from Hotpoint-Ariston has been voted «Product of the Year 2009» 

in the Large Home Appliances category of the «Gran Premio Marketing e Innovazione».
www.hotpoint-ariston.com.pt
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A-cero
A Arte como Vocação
The Art as Vocation
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by A-cero

Joaquín Torres e Rafael Llamazares, fundadores 
da A-cero em 1996, ficaram conhecidos como 
«arquitectos das estrelas» por terem na carteira de 
clientes nomes como Zidane, Raúl, Michel Salgado 
ou Torres. Agora, Joaquín Torres fala-nos de uma 
constelação maior onde brilham outros astros, obras 
saídas, como sempre, do universo da arte e que 
tocam os céus do Dubai e República Dominicana.

Joaquín Torres and Rafael Llamazares, founders of A-cero 
in 1996, became known as «the architects of the famous 
stars» by having customers like Zidane, Raúl, Michel 
Salgado or Torres. Now, Joaquín Torres talks to us about 
a bigger constellation where other comets shine, works 
taken out, as always, from the universe of art and that 
touch the skies in Dubai and in the Dominican Republic.

<Entrevista> Interview
1
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parece ser tão óbvio, mas não o é, pois a prática 
da arquitectura está cheia de problemas e temos 
que motivar-nos diariamente e não nos deixarmos 
influenciar.

Deverá ser o arquitecto um interveniente activo 
na sociedade?
Eu acredito que todos os seres humanos que 
vivem em sociedade são intervenientes activos. O 
arquitecto, criador da rede urbana, que faz cidades, 
tem, de alguma forma, uma maior possibilidade de 
intervir na sociedade e, como tal, tem uma maior 
responsabilidade, responsabilidade essa que 
frequentemente é esquecida.

A A-cero ganhou notoriedade com vários 
projectos habitacionais. No entanto, com o 
primeiro prémio ganho com Nébula, a atenção do 
público foi superior. Será que isto significa que 
veremos mais projectos de larga escala com a 
assinatura A-cero?
A A-cero tenta seleccionar os seus clientes, os seus 
projectos com um critério muito claro: a paixão 
pela boa arquitectura. Todos os projectos são 
susceptíveis de serem estudados pela A-cero… 
desde uma pequena reforma até um grande 
projecto.

O vosso trabalho no Emirados levou à criação de 
um novo gabinete da A-cero no Dubai. Consideram 
ser este um mercado estratégico?
A A-cero pretende mostrar a sua forma de 

the architectural practice reveals to be full of problems 

and we have to motivate ourselves on a daily basis in 

order to not let ourselves be influenced.

Do you think that an architect should be an active 

interposer in society? 

I believe that each human being that lives in society is 

an active interposer. The architect creator of the urban 

network, the one that builds cities in a certain way has a 

larger possibility of intervening in society and as so, has 

a bigger responsibility, a responsibility that frequently is 

forgotten.

A-cero has gained notoriety with several residential 

projects. However, with the first price won with Nébula, 

the public attention was greater. Does this mean that 

we will see  more large scale projects with the signature 

of A-cero?  

A-cero tries to select its customers, its projects, with 

a very clear criterion: passion on good architecture. All 

projects are liable of being studied by A-cero… from a 

small reformation to a master project.

<Entrevista> Interview

4

Há um forte valor escultórico nas obras da A-cero. 
Qual é o ponto de partida para um projecto? A 
inspiração nasce no universo da arte? 
Sem dúvida que o universo da arte é algo que 
influencia as obras da A-cero. Tanto o meu sócio, 
Rafael Llamazares, como eu somos amantes 
do mundo da arte e tentamos visitar o maior 
número de exposições possível, museus e feiras 
e assim estarmos o mais actualizados possível. 
Vamos seleccionando e vamos ficando com 
aquilo que mais nos interessa e imagino que, de 
alguma forma, tudo isso se reflecte nas obras 
arquitectónicas.

Quais são as suas obsessões como arquitecto?
Tentar que cada obra que realizamos seja única. 
Não quero perder o encanto pelos projectos. Isto 

There is a strong sculptural value in the Works of  

A-cero. Which is the starting point for a project? Does 

inspiration come in the universe of art?

No doubt, that the universe of art is something that 

influences the works of A-cero. My associate, Rafael 

Llamazares and I, we are lovers of the art world and we 

try to visit as much expositions, museums and fairs as 

we can and therefore we try being the most up-to-date 

as possible. We start selecting and we remain with what 

most interests us and I imagine that in a certain way all 

that reflects itself in the architectonic works.

What are your obsessions as an architect?

To try that each work that we develop is unique. I do not 

want to lose the illusion on the projects. This that seems 

to be so obvious, is not as obvious as it seems, because 

5
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Your work at the Emirates initiates a new office of  

A-cero in Dubai. Do you consider it a strategic market? 

A-cero wants to show its form of working to the largest 

number of persons possible. For that to happen, we have 

to be very open-minded and not close ourselves up to 

any market. Spanish people are very closed-minded, we 

want to find a job next to our homes and if possible, never 

change work. We want to fight against that laziness and 

want to reach out to the greatest number of persons and 

for that, Dubai has been a supporting point to show off 

our architecture to all that part of the world.

What is the importance of the use of natural materials 

in your works?

We believe that the aging of an architectonic work is 

something fundamental. Good design ages well but it has 

to have the support of a good construction and materials 

that hold on well through time and natural materials are 

exceptional in this feature.

trabalhar ao maior número de pessoas. Para isso 
é necessário ter uma mentalidade muito aberta e 
não se fechar a nenhum mercado. Nós, espanhóis, 
somos um pouco fechados, queremos encontrar o 
trabalho ao lado da nossa casa e, se possível, nunca 
mudar. Nós queremos combater essa preguiça e 
queremos chegar ao maior número de pessoas e 
para isso o Dubai tem sido um ponto de apoio para 
mostrar a nossa arquitectura a toda essa parte do 
mundo.

Qual é a importância da utilização dos materiais 
naturais nos vossos trabalhos?
Acreditamos que o envelhecer de uma obra 
arquitectónica é algo fundamental. O bom desenho 
envelhece bem mas tem de ter o apoio de uma boa 
construção e de materiais que aguentem bem a 
passagem do tempo, e os materiais naturais são 
excepcionais nesse aspecto.
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Do you believe that architecture follows the social 

changes of the actual society?

No, architecture in general, does not. The promoters and 

architects continue functioning with surpassed schemes. 

Family, for example, changed. There are many types 

of families and the way you design houses (program 

of needs) are extremely outdone, it is as if families 

continued to be the same as twenty years ago. The same 

thing happens with the office buildings. The area where 

there has been a bigger progress is in places referring to 

leisure.

Does architecture have to be esthetically powerful to be 

consensual?   

Architecture has to improve the life of its users and 

for that it has to be functionally well solved, as well as, 

formally… the binomial function/shape has to be well 

balanced.

Acredita que a arquitectura acompanha as 
mudanças sociais da sociedade actual?
A arquitectura, no seu geral, não. Os promotores 
e os arquitectos continuam a funcionar com 
esquemas ultrapassados. A família, por exemplo, 
mudou. Há muitos tipos de família e o modo de 
desenhar as casas (programa de necessidades) 
é extremamente fechado. É como se as famílias 
continuassem a ser como há vinte anos atrás. O 
mesmo acontece com os edifícios de escritórios. 
Mas onde tem havido uma maior inovação é nas 
áreas referentes ao lazer.

Considera que a arquitectura para ser consensual 
tem de ser esteticamente poderosa? 
A arquitectura tem de melhorar a vida dos seus 
utilizadores e, para isso, tem de estar bem 
resolvida quer funcional quer formalmente…o 
binómio função/forma tem de estar equilibrado. 
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1. Nébula, Dubai

2. Joaquín Torres

3. The Wave Tower, Dubai

4, 5. La Finca La Romana, Dominican Republic

6, 7, 8. House, Santander, Spain

9, 10, 11. House, Corunha, Spain

12, 13, 14. House, Madrid, Spain

12

www.a-cero.com

A A-cero tem uma equipa muito jovem e 
multidisciplinar. Será esse também o segredo 
para a evolução que têm alcançado?
Nós tentamos não perder nem o encantamento 
nem a frescura e, embora a juventude seja um 
elemento importante, não é algo imprescindível. 
Acredito mais na juventude espiritual do que na 
juventude corporal.

A-cero has a very young and multidiscipline team. 

May this be the secret for the progress that you have 

achieved?

We try not to lose nor the illusion nor the freshness and 

although youthfulness is an important element, it is not 

something essential. I believe more in spiritual youth than 

in corporal youth.

13 14

1. Nébula, Dubai
2. Joaquín Torres
3. The Wave Tower, Dubai
4, 5.  La Finca La Romana, República Dominicana
6, 7, 8.  Habitação, Santander, Espanha
9, 10, 11.  Habitação, Corunha, Espanha
12, 13, 14. Habitação, Madrid, Espanha
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Portas do Mar
A Cidade e o Oceano
The City and the Ocean
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Pedro Lobo

A cidade de Ponta Delgada, localizada na ilha de 
São Miguel, nos Açores, aproximou-se do mar 
graças à requalificação e redesenho da avenida 
marginal, obra do arquitecto Manuel Salgado. As 
Portas do Mar surgem da criação de uma série de 
infra-estruturas de trabalho, turismo e lazer que 
obedecem a um programa comunicante entre si 
e em relação ao Oceano Atlântico. A obra incluiu 
a edificação de um novo cais para navios de 
passageiros, separando-os dos de mercadorias, 

The city of Ponta Delgada, located on the island of 
São Miguel, in the Azores, has been brought closer 
to the sea thanks to the redevelopment and redesign 
of the seafront avenue, in an architectural project 
from Manuela Salgado. Portas do Mar comes from the 
creation of a series of work, tourism and leisure facilities, 
interconnecting with each other and the Atlantic Ocean. 
The work included the construction of a new quay for 
passenger ships, separating them from the merchant 
docks, a leisure marina close to the historic centre, the 

<Arquitectura> Architecture
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uma marina de recreio próxima do centro histórico, 
a nova piscina oceânica de S. Pedro, um novo 
passeio marítimo, um parque de estacionamento, 
o Pavilhão do Mar, para eventos, com um magnífico 
restaurante panorâmico, lojas e restaurantes. 
Ao refutar o habitual afastamento entre as 
estruturas portuárias e as cidades, o gabinete 
Risco, de Manuel Salgado, traçou a necessidade de 
revitalizar a frente marítima tornando-a dinâmica e 
fluida. Desde o plano à construção percorreram-se 
seis anos. As Portas do Mar «abriram-se» em 2008. 

www.risco.org

new São Pedro ocean swimming pool, a new promenade, 
a car park, the Pavilhão do Mar, for holding events, with 
a magnificent panoramic restaurant, shops and other 
restaurants. Contradicting the usual trend for keeping 
port facilities away from the city, Risco design practice, 
belonging to Manuel Salgado, produced designs that 
recognised the need for the redevelopment of the 
seafront, making it dynamic and flow. Six years passed 
between the planning stages and construction. Portas do 
Mar «opened» in 2008.

<Arquitectura> Architecture
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Museu do Neo-Realismo
Espaços Confluentes
Converging Spaces
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa

Definido por Alcino Soutinho, autor do projecto 
arquitectónico, como uma «obra de afectividades» 
dada a ligação do arquitecto portuense à 
resistência à ditadura de Salazar, comum aos 
artistas e escritores deste período criativo, o 
Museu do Neo-Realismo apresenta-se como um 
contemporâneo edifício, no qual a estrutura física, 
a organização dos espaços e as múltiplas valências 
contribuem para o seu grande dinamismo e para 
a sua sociável abertura à cidade de Vila Franca de 
Xira que o circunda.

Defined by Alcino Soutinho, creator of the architectural 
design, as a «work of sensibilities» given the connection 
of the Oporto-born architect to the resistance to Salazar’s 
dictatorship, common to artists and writers of this 
creative period, the Museum of Neorealism appears as a 
contemporary building in which the physical structure, 
the organisation of spaces and the many features 
contribute to its great dynamism and it sociable opening 
to the town of Vila Franca de Xira that surrounds it.
Holding permanent and temporary exhibitions of writers’ 

<Arquitectura> Architecture
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Realizando exposições permanentes e temporárias 
de espólios de escritores e de obras de relevantes 
artistas plásticos e direccionado para o estudo, 
conservação e disponibilização de fontes 
documentais, o Museu do Neo-Realismo transpõe 
as fronteiras da sua vocação temática original, 
explanando as ideias e a cultura do século XX, 
numa relação clarificadora das diversas correntes 
literárias, artísticas e de pensamento. E esta 
conexão entre os movimentos e expressões 
criativas mantém-se no edifício: graças à ampla 
utilização de mezanines, as diferentes áreas 
expositivas perscrutam-se e debruçam-se umas 
sobre as outras, estabelecendo uma pródiga 
continuidade espacial, numa confluência 
simultaneamente física e intelectual.

legacies and works by relevant artists, and focused 
on study, conservation and the making available of 
documental sources, the Museum of Neorealism goes 
beyond the boundaries of its original vocation, explaining 
the ideas and culture of the 20th century, in a explicatory 
description of the many literary, artistic and thought 
movements. And this connection between the creative 
movements and expressions is kept up throughout the 
building: thanks to the extensive use of mezzanines, the 
different exhibition areas enter into and hang over each 
other, establishing a prodigious spatial continuity, in a 
convergence that is both physical and intellectual. 

<Arquitectura> Architecture

www.cm-vfxira.pt
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<Design> 

Rolf Benz
Celebração da Dining Collection
Celebrating the Dining Collection
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias de photographs by  Miguel Costa

Ten years ago, renowned German brand Rolf Benz 
reduced the boundaries separating the kitchen and 
living areas. With the development of the first piece 
for the Dining Collection in 1999, the experience of 
moments started occurring to the rhythm of immaculate 
design and of high material performance – otherwise 
known as precision German engineering. Devoted to 
the «Architecture of Comfort», Rolf Benz, now 40 years 
in existence, and in Portugal part of the portfolio of 
Interforma stores, celebrated last April 02, at the HOME 
SPACE in Alfragide, the tenth anniversary of a collection 
comprised of timeless chairs, armchairs and tables. 
Rupert Hainzl, Head of Exports at Rolf Benz, and Martin 
Kreudler, in charge of the Portuguese market, revealed 
to House Traders some of the details behind the world 
success of the Dining Collection.

3

1

2

Há 10 anos a conceituada marca alemã Rolf Benz 
diluiu as fronteiras que separam a cozinha e as 
áreas de estar. Com o desenvolvimento da primeira 
peça, em 1999, para a Dining Collection, a vivência 
dos momentos passou a fazer-se ao ritmo da 
estética apurada e da elevada performance das 
matérias, ou não estivéssemos nós a falar do rigor 
da engenharia alemã. Devotada à «Arquitectura do 
Conforto», a Rolf Benz, com 40 anos de existência 
e que em Portugal integra o portfolio das lojas 
Interforma, celebrou no passado dia 2 de Abril, na 
HOME SPACE de Alfragide, o décimo aniversário de 
uma colecção composta por cadeiras, poltronas e 
mesas intemporais.  
À House Traders, Rupert Hainzl, Director de 
Exportação da Rolf Benz, e Martin Kreudler, 
responsável pelo mercado português, revelaram 
alguns dos pormenores que fazem da Dining 
Collection um sucesso mundial.
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How would you describe the evolution of this Dining 
Collection?
Rupert Hainzl (RH) – We started ten years ago because 
we figured out that the Dining was getting more 
important apart from the sofas that we have for more 
than 40 years. People are staying more around the table, 
even after lunch or dinner, and they would like to have a 
comfortable place to sit. It’s very important to have nice 
design but comfortable.

Besides the advanced techniques there is an important 
work made by hand…
RH – Yes, especially in the chairs. You have to make sure 
that every detail is done in a very, very nice way. Most of 
our products, particularly the chairs, are made by hand, 
because it’s a very detailed work. The workers are very 
proud to be a part of what we call «The Rolf Benz Family». 

How will the development of this collection be?
RH – We will have a new chair in Milan and a new chair 
concept in October. The chair that will be presented 
in Milan will have wooden legs. The new concept chair 
means that you can create your own chair even the 
height can be different.

How is the Portuguese market reacting to the Dining 
Collection?
Martin Kreudler – The Portuguese market asks 
for something special. Our 620 collection, which is 
a conceptual one, it’s getting quite good into the 
Portuguese market because people can choose between 
different options and versions.

www.interforma.com.pt | www.homespace.pt

4

1.  Em destaque na loja HOME SPACE em Alfragide: Sofás Rolf 
Benz 325 e Media Board Rolf Benz. 
On show at the HOME SPACE store in Alfragide: Sofas Rolf Benz 325 and 

Media Board Rolf Benz.

2. Rupert Hainzl e Martin Kreudler
Rupert Hainzl and Martin Kreudler

3. Rolf Benz 7400
4. Rolf Benz 620

<Design>

Como descreveria a evolução da Dining 
Collection?
Rupert Hainzl (RH) – Iniciámos há dez anos porque 
descobrimos que a zona de refeições estava a 
ter maior importância, para além dos sofás que 
temos há 40 anos. As pessoas ficam mais tempo à 
volta da mesa, mesmo após o almoço ou jantar, e 
gostariam de ter um sítio confortável para sentar. 
É importante ter um design bonito mas, ao mesmo 
tempo, confortável.

Para além das técnicas avançadas, há um trabalho 
manual muito importante…
RH – Sim, especialmente nas cadeiras. Temos de 
ter a certeza de que cada detalhe é feito de uma 
forma extremamente bonita. A maior parte dos 
nossos produtos, particularmente as cadeiras, é 
feita à mão porque é um trabalho muito minucioso. 
Os trabalhadores estão muito orgulhosos em 
fazerem parte daquilo a que chamamos a «Família 
Rolf Benz». 

Como será o desenvolvimento desta colecção?
RH – Teremos uma nova cadeira em Milão e um 
novo conceito de cadeira em Outubro. A cadeira 
que será apresentada em Milão terá pernas de 
madeira. O novo conceito de cadeira significa que 
podemos criar a nossa própria cadeira, até a altura 
pode ser diferente.

Como é que o mercado Português está a reagir à 
Dining Collection?
Martin Kreudler – O mercado português pede algo 
especial. A nossa colecção 620, que é uma colecção 
conceitual, está a introduzir-se perfeitamente no 
mercado português porque as pessoas podem 
escolher entre diferentes opções e versões. 
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Numa partilha de conhecimentos, histórias 
pessoais e universais, mapas de um mundo real 
ou imaginário, nasceu NODUS uma colecção de 
tapetes única que desafiou cerca de 20 designers e 
arquitectos de renome mundial. Il Piccolo, uma das 
maiores empresas italianas de design, seleccionou 
os melhores artesãos, as melhores técnicas e 
matérias em seis países com tradição na mestria 
do trabalho manual – Nepal, Paquistão, Índia, 
Turquemenistão, China e Turquia. NODUS devolve 

Through the interchange of knowledge, personal 
and universal stories, maps of a world both real and 
imaginary, comes NODUS, a unique rug collection 
that challenged some 20 world renowned designers 
and architects. Il Piccolo, one of Italy’s largest design 
companies, selected the best craftspeople, the best 
techniques and materials from six countries with fine 
traditions in the art of hand weaving – Nepal, Pakistan, 

<Design> 

www.nodusrug.it

ao tapete todo o dinamismo e criatividade dos 
autores como se de uma obra de arte se tratasse. 
A apresentação mundial acontecerá em Abril 
durante o Salão do Móvel de Milão. 

India, Turkmenistan, China and Turkey. NODUS contains 
rugs that reflect the entire dynamism and creativity of 
their designers, as if each one were a piece of art.
The world presentation of the NODUS collection will take 
place in April at the Milan Furniture Fair.

NODUS
A Arte como Projecto
Art as a Project
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Massimo Gardone

1. Falling Leaves, design Antonella Negri
2.  Lace, design Matteo Thun|Antonio Rodriguez
3. Arlecchino, design Donata Paruccini
4. Geo, design Luca Nichetto 

1

3

4

2
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Da autoria da arquitecta Camila Tariki e com o 
design de interiores assinado por Karim Rashid, 
o restaurante lounge nova-iorquino Kurve 
transforma o momento do jantar numa experiência 
ultra-sensorial. 
Extraordinariamente caracterizado pela «Poly», 
uma cadeira em policarbonato desenhada em 
exclusivo por Karim Rashid para a Bonaldo, este 
é um lugar que convida ao conforto. Vencedora 
do «Good Design Award 2007» e «Red Dot Design 
Award 2008», numa versão branca brilhante, a 
«Poly» traduz um projecto arrojado e cheio de 
energia, destacando-se num ambiente onde as 
formas redondas se distinguem e se prolongam 
pelas paredes que se transformam num mural de 
cor em constante mudança.
Ao longo de uma das paredes, três janelas ovais 
atraem a atenção dos convidados, oferecendo 
uma vista ampla sobre a cidade de Nova Iorque e 
tornando o Kurve um lugar onde a estética e os 
sabores se confundem inevitavelmente

Designed by architect Camila Tariki and with interior 

design from Karim Rashid, the New York lounge 

restaurant Kurve transforms the moment of dining into 

an ultra sensorial experience.

Extraordinarily characterised by «Poly», a polycarbonate 

chair designed exclusively by Karim Rashid for Bonaldo, 

this is a place that surrounds guests in comfort. Winner 

of the «Good Design Award 2007» and the «Red Dot 

Design Award 2008», in a high-gloss white version, «Poly» 

defines a daring project, full of energy, standing out in a 

setting where rounded shapes prevail and extend into the 

walls, which are transformed into a mural of constantly 

changing colour. Along one of the walls, three oval 

windows grab guests’ attention, offering a generous view 

over the city of New York and making Kurve a place where 

aesthetics and flavours are bound to combine.

Kurve
Caleidoscópio de Sensações
Kaleidoscope of Sensations
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente 
cedidas por photographs kindly given by  Bonaldo

<Espaço Público> Public Space
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Situado numa das zonas mais prestigiadas do 
Porto, o Living Boavista engrandece a arte de 
viver. De traços contemporâneos, surge, no 
centro da cidade, com o carimbo da J. Camilo, um 
empreendimento constituído por 16 vivendas de 
tipologia V4 e V4+1, com áreas que rondam os 
350m2 e jardins privativos que variam entre os  
56 e os 150 m2.
Seguindo o conceito do Living Porto e Living 
Famalicão, as moradias da Boavista são sinónimo 
de qualidade de vida, numa máxima de habitação 

Located in one of the Oporto’s most exclusive districts, 

Living Boavista intensifies the art of living. Boasting 

contemporary lines, this development from J. Camillo 

comprising 16 villas (in four-bedroom and  

four+one-bedroom configurations), each with areas 

of around 350 square metres and private gardens of 

between 56 and 150 square metres, stands in the heart 

of the city. Following the concept already introduced 

in Living Porto and Living Famalicão, Living Boavista 

properties are the image of quality of life, the apex of 

Living Boavista
Plena Vivência
Living to the Full

<Traders>

urbana onde cada detalhe é orientado pelo design 
e pela sofisticação. Os amplos espaços verdes 
que as compõem e as garagens individuais com 
capacidade para quatro viaturas distinguem 
o Living Boavista como um projecto onde a 
autonomia e a privacidade imperam. 
Equipadas com um avançado sistema de domótica, 
as moradias aliam a arquitectura à ecologia. 
Para além de uma iluminação artificial orientada 
e um enorme aproveitamento da luz natural, o 
empreendimento optimiza vários recursos ao 
incluir também painéis solares e aquecimento por 
pavimento radiante. 
O Living Boavista tem a assinatura do arquitecto 
José António Barbosa e sublinha a vivência da 
contemporaneidade e o conforto no coração  
da cidade. 

urban living where every detail is guided by design and 

sophistication. The large green areas it features, and the 

private garages with capacity for four cars makes Living 

Boavista a project where independence and privacy 

prevail.

Equipped with advanced home automation systems, 

the villas combine architecture with ecology. Besides 

controlled artificial lighting and excellent use of natural 

light, the development makes of the most of various 

resources with the inclusion of solar panels and under 

floor heating.

Living Boavista enjoys architectural design care of 

José António Barbosa, in a memorable reflection of 

contemporariness and comfort in the heart of the city.

Living Boavista
J. Camilo
Tel. Phone +351 22 605 23 20
jcamilo@jcamilo.com | www.jcamilo.com
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Há vistas que não se explicam, perfumes únicos, 
sons por desvendar, paladares de sonho, sensações 
inigualáveis… Deixe que os seus sentidos o guiem 
por uma região única e o conduzam à descoberta 
dos Terraços do Funchalinho. Aqui, o sossego 
e a paz imperam e cada um dos seus sentidos 
terá algo para descobrir todos os dias… praia, 
campo, espaços de cultura, golfe, os paladares da 
natureza… 
Moradias isoladas com terraços entre os 60 e 
os 100 m2 e excelente exposição solar… Jardins 
contemporâneos de estilo japonês com seixos, 
auto-rega de baixo consumo de água e aromas 
exóticos desenham o empreendimento, composto 
por tipologias T4 e T5 com áreas entre 250 e 400m2. 
Localizados numa privilegiada encosta entre 
a cidade de Almada e a Costa de Caparica, os 
Terraços do Funchalinho situam-se a 200 m do 
IC20, principal via de acesso à Ponte 25 de Abril, e 
a 1 km das universidades e do pólo tecnológico do 
Monte de Caparica. Com a concretização do IC32 
entre o Funchalinho e Coina, dando continuidade 
ao lanço já construído entre Coina e o Montijo, as 

There are views that cannot be explained, unique 

perfumes, sounds to uncover, dream flavours, 

incomparable sensations... Allow your senses to guide 

you to a unique region and take you to the discovery 

of Terraços do Funchalinho. Here, peace and quiet are 

king and queen, and every one of your senses will find 

something worth discovering with every day... beach, 

countryside, cultural highlights, golf, the tastes of 

nature...

Detached properties with roof terraces of between 60 

and 100 square metres and excellent sun exposure... 

Contemporary Japanese style gardens with pebbles, low 

water consumption irrigation systems and exotic aromas 

design this development, comprising four-bedroom and 

five-bedroom homes with areas of between 250 and 400 

square metres.

Located on an exclusive hillside, between the town of 

Almada and the Caparica Coast, Terraços do Funchalinho 

is located just 200 metres from the IC20, the main 

access road to the 25 de Abril suspension bridge and 

one kilometre from the universities and technological 

centre of Monte de Caparica. With the completion of the 

IC32 between Funchalinho and Coina, continuing the 

Terraços do Funchalinho
Confie nos Seus Cinco Sentidos!
Trust in your Five Senses!

<Traders> 

road section already built between Coina and Montijo, 

accessibility levels to Terraços do Funchalinho will be 

further improved. Privacy and peacefulness are thus 

joined by excellent road connections ensuring easy and 

quick access to wherever your destination may be.

Trust in your five senses; they know what is best for you!

acessibilidades aos Terraços do Funchalinho serão 
ainda mais beneficiadas. A privacidade e o sossego 
aliam-se assim a excelentes acessibilidades que lhe 
garantem um acesso fácil e rápido onde quer que 
seja o seu destino.
Confie nos seus cinco sentidos, eles sabem o que é 
melhor para si!

Construciv
Praceta de Ricardo Jorge, N.º 3-A Pragal | 2800-709 Almada
Tel. +351 21 274 56 87 | +351 21 276 11 72
geral@construciv.com | www.construciv.com
www.terracosdofunchalinho.com
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É na Foz do Douro, a mais majestosa e emblemática zona da 
cidade do Porto, que se ergue em perfeita sintonia com o cenário o 
condomínio de luxo Flamingo Foz.
Com autoria arquitectónica, construção e comercialização da 
EuroEmpreendimentos, o Flamingo Foz tira amplo partido da 
luminosidade envolvente, transportando a luz exterior para o interior 
das 15 casas de tipologias T4 e T5 duplex.
Pensados para se manterem sempre contemporâneos, os espaços 

Flamingo Foz luxury condominium, rising in perfect harmony with its 

surroundings, stands in Foz do Douro, the most stunning and symbolic district 

in the city of Oporto.

With architectural design, construction and sales all care of 

EuroEmpreendimentos, Flamingo Foz takes full advantage of the surrounding 

light, carrying it from outside to the inside of these 15 four-bedroom and five-

bedroom duplex properties.

Designed to remain forever contemporary, the spaces boast impeccable 

balance between design, architecture and selected materials. Premium 

Flamingo Foz
Espaços de Fruição
Spaces of Enjoyment

<Traders>

possuem um irrepreensível equilíbrio entre design, 
arquitectura e materiais seleccionados. A nobre 
madeira de sucupira com que são revestidos os 
soalhos e as paredes dos halls e das zonas de 
circulação; o requintado mármore Estremoz com 
que foram esculpidas as diversas peças das casas 
de banho; a excelência das cozinhas e respectivos 
electrodomésticos; os decks de madeira de Ipê dos 
pavimentos das varandas e terraços constituem 
apenas alguns dos notáveis pormenores que 
habitam o Flamingo Foz.
Enquanto o olhar voga pela infinitude do horizonte, 
a vida faz-se e frui-se, feita de plenos e únicos 
momentos de conforto e de sofisticação.

sucupira wood lines the floors and walls of the halls and 

interconnecting areas; the fine Estremoz marble with 

which the different pieces of the bathrooms have been 

sculpted; the excellence of the kitchens and respective 

appliances; the Ipê wood decking on the verandas and 

terraces, are just some of the extraordinary details that 

inhabit Flamingo Foz.

As your gaze drifts towards the infinity of the horizon, life 

is lived and enjoyed, made of full and unique moments of 

comfort and sophistication.

Flamingo Foz
Tlm: +351 964 010 226
ee.geral@sapo.pt | www.flamingo-foz.com
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<Secção> Section

A cerca de 1000m de altitude, 
o mais recente hotel spa de 
Trás-os-Montes é detentor de 
uma das mais deslumbrantes 
e memoráveis vistas da região. 
Entre vales e planaltos, a 
Estalagem Senhora Das Neves, 
hoje Hotel Spa Alfândega da Fé, 
é testemunha do passeio calmo 
do rio Sabor, o último dos rios 
selvagens de Portugal, pelo Vale 
da Vilariça, em pleno coração da 
Serra de Bornes.
No alto da quietude 
transmontana, o Hotel Spa 
Alfândega da Fé traduz um 
universo de serenidade, onde 
sensações de equilíbrio se 
descobrem numa harmonia 
perfeita entre os espaços de 
terapia e a natureza. Num 
lugar repleto de simbologia 
e encantamento, fruto do 
património histórico, cultural 
e religioso, surge altivo o 
primeiro spa ao ar livre do 
país, onde é possível desfrutar 
de tratamentos, que incluem 
jacuzzi e duche vichy, com vista 
panorâmica sobre a serra e 
de uma linha terapêutica que 
privilegia os produtos da terra, 
nomeadamente a típica cereja e 
o azeite. Este spa de montanha, 
projectado numa plataforma 
suspensa, veio dinamizar toda 
a estalagem, criada há sete 
anos, procurada por turistas das 
grandes cidades para algumas 
horas longe do alvoroço citadino 
e da agitação da vida moderna. 

At an altitude of around 1000 metres, 

the latest hotel spa in Portugal’s 

Trás-os-Montes boasts one of the 

most stunning and memorable views 

of the region. Between valleys and 

plateaus, the Estalagem Senhora Das 

Neves, now the Hotel Spa Alfândega 

da Fé, watches over the calm 

passage of the Rio Sabor, the last of 

Portugal’s wild rivers, through the 

Valley of Vilariça, in the heart of the 

Serra de Bornes uplands. 

At the peak of Trás-os-Montes 

peacefulness, the Hotel Spa 

Alfândega da Fé represents 

a universe of serenity, where 

sensations of balance are discovered 

in a perfect harmony between 

therapy spaces and nature. In a place 

rich in symbolism and enchantment, 

fruit of its historical, cultural and 

religious heritage, the country’s 

first open air spa stands up on high, 

where you can enjoy treatments 

such as Jacuzzi or Vichy shower, 

with a panoramic view over the 

mountains, as well as a therapeutic 

range favouring products of the 

region, such as cherries and olive 

oil. This mountain spa, sat on a 

suspended platform, has brought 

new life to this hotel, opened seven 

years ago, and sought out by tourists 

venturing away from large cities for a 

few hours far from urban chaos and 

the rush of modern life.

Opened in November 2008, the 

Hotel Spa 
Alfândega da Fé
No Alto da Quietude 
At the Peak of Peacefulness
Texto de Text by Ângela Rodrigues
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Hotel Spa Alfândega da Fé

<Refúgio> Haven



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

34

Inaugurado em Novembro de 2008, o Hotel 
Spa Alfândega da Fé tem à disposição 23 
quartos duplos e duas suítes, onde predomina 
a simplicidade e o requinte. Num edifício com 
enormes janelas, onde a luz orienta cada detalhe, 
é instintivo usufruir também do Restaurante 
«O Nordeste», onde são servidas as tradicionais 
iguarias da região e também pratos de cozinha 
gourmet, e de dois bares, ideais para momentos de 
puro lazer.
O Hotel Spa Alfândega da Fé é um espaço 
contemporâneo, que subsiste num cenário 
bucólico, onde o silêncio e o sossego imperam num 
único sentido: o prazer de viver.

Hotel Spa Alfândega da Fé contains 23 double rooms and 

two suites, where simplicity and sophistication abound. 

In a building with huge windows, where light guides 

every detail, it is only natural to enjoy the wonders of 

the restaurant «O Nordeste», where guests can dine 

on traditional regional delicacies joined by gourmet 

cuisine, while the hotel’s two bars are ideal for spending 

moments of leisure. 

The Hotel Spa Alfândega da Fé is a contemporary venue, 

in a pastoral setting, where silence and calm prevail, 

joined in a single purpose: the pleasure of living. 

<Refúgio> Haven

www.spahotelalfandega.com
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Restaurante Shis
Momentos de Fusão
Moments of Fusion
Texto de Tex by Paula Monteiro Fotografias de Photographs  by Orlando Fonseca

Com uma localização privilegiada – na Praia do 
Ourigo, situada na cosmopolita zona portuense 
da Foz do Douro –, alcandorado sobre o mar, o 
Restaurante Shis, com inspirada decoração de 
Paulo Lobo, transporta para o seu interior os tons 
de areia e o azul marítimo que o envolvem. 
Partindo da aglutinação da sonoridade do «X» 
com o «shi» final de «Sushi», o Restaurante Shis 
propõe, graças à criatividade do Chefe António 
Silva Vieira, uma cozinha de fusão mediterrânica e 
japonesa, a que se associa uma mescla da culinária 
portuguesa.
No Shis, paisagem e gastronomia incorporam-se 
para confeccionar um conjunto de momentos 
sedutores e apetitosos.

With its prime location – on Praia do Ourigo beach, in the 

city of Oporto’s cosmopolitan district of Foz do Douro 

– suspended over the sea, Restaurante Shis, with inspired 

interior design from Paulo Lobo, draws into its interior 

the colours of sand and sea blue surrounding it.

The eatery’s name comes from combination of the sound 

when you say the letter «x» in Portuguese, and the final 

three letters of the word «sushi», revealing, thanks to the 

creativity of chef António Silva Vieira, a Mediterranean 

and Japanese fusion cuisine, joined by a blend of 

Portuguese cooking.

At Shis, the landscape and gastronomy are joined 

together, to produce a series of seductive and delicious 

moments.

www.shisrestaurante.com

<Sabores> Flavours
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Para si
For you

Coffret Rose Essentielle 
SPRING da Bulgari
Rose Essentielle Coffret 

SPRING from Bulgari

www.bulgari.com

Mala Marcello Shopping em 
pele de avestruz da Cartier.

Marcello Shopping bag in 

ostrich skin from Cartier

www.cartier.com

Sandálias da Colecção 
Primavera/Verão 2009, da 
estilista Patrizia Pepe.
Sandals from the Spring/Summer 

2009 collection, from fashion 

designer Patrizia Pepe 

www.patriziapepe.com

Óculos da Colecção Love & Light, Daniel 
Swarovski Criystal Eyewear 
Sunglasses from the Love & Light collection, 

Daniel Swarovski Criystal Eyewear

www.daniel-swarovski.com

Cadeira EKLIPSE, design de Sylvia 
Colombini & Zoran Jedrejcic
EKLIPSE chair, design by Sylvia Colombini & 

Zoran Jedrejcic

www.brfcolors.com

Pulseiras em couro, prata e ouro, 
Ethnic-Chic Extravaganza, Pekan 
Bracelets in leather, silver and gold, 

Ethnic-Chic Extravaganza, Pekan

www.pekanjewellery.com

Para a casa
For the home

Mesa BONSAI da Boca do Lobo
BONSAI table from Boca do Lobo

www.bocadolobo.com

Espreguiçadeira Tandem da Ego Paris, 
distinguida com o prémio red dot em 2008
Tandem sun lounger by Ego Paris, awarded the Red 

Dot in 2008 

www.furniture-egoparis.com

Cadeirão 310 da Rolf Benz, disponível 
das lojas Interforma
310 Club Chair by Rolf Benz, available at 

Interforma stores

www.interforma.com.pt
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Museu do Oriente
Arte Revelada
Art Uncovered
Texto de Text by Paula Monteiro  Fotografias de  Photographs by Miguel Costa

The museum reveals the collection compiled by the 

Fundação do Oriente over 20 years and the Kwok 

On Collection, donated to the foundation by Jacques 

Pimpaneau, one of the leading French sinologists. 

Chinese and Japanese screens dating from the 17th 

and 18th centuries, pieces of namban art and porcelain 

items from the Companhia das Índias, are testament to 

the «Portuguese Presence in Asia»; costumes, puppets, 

paintings, ceremonial objects, lanterns, dragons, statues, 

in a representation of the «Gods of Asia» and of their 

different religions; and «Masks of Asia», a exhibition of 

the varying functions, materials and looks of the face 

masks used in the world’s largest continent – these three 

are the main permanent exhibitions the Museum of the 

Orient uncovers without the need for a magic word.

O Museu revela o acervo reunido pela Fundação do 
Oriente ao longo de 20 anos e a Colecção Kwok On, 
doada à Fundação por Jacques Pimpaneau, um dos 
maiores sinólogos franceses. Biombos chineses e 
japoneses dos séculos XVII e XVIII, objectos de arte 
namban e peças de porcelana da Companhia das 
Índias são testemunho da «Presença Portuguesa 
na Ásia»; trajes, marionetas, pinturas, objectos 
rituais, lanternas, dragões, estátuas, numa 
representação dos «Deuses da Ásia» e dos seus 
distintos cultos; e «Máscaras da Ásia», uma mostra 
da grande diversidade de funções, materiais e 
estética dos disfarces do rosto utilizados no maior 
continente do globo, compõem as três exposições 
permanentes que o Museu do Oriente desvenda 
sem necessidade de palavra encantada.

<Arte> Art

Num edifício com remodelação e nova atribuição 
de funções dos arquitectos João Luís Carrilho 
da Graça e Rui Francisco, numa atmosfera que 
lembra a gruta onde Ali Babá descobriu os tesouros 
escondidos pelos 40 Ladrões, o Museu do Oriente 
expõe um conjunto de peças de grande valor, numa 
desocultação das antiguidades e objectos orientais 
que bem podiam ter pertencido ao rico espólio que 
os salteadores mantinham vedados a quem não 
conhecesse a frase mágica «Abre-te Sésamo!»

In a building that has been renovated and been given 

new functions by architects João Luís Carrilho da Graça 

and Rui Francisco, in a setting reminiscent of the cave 

where Ali Baba discovered the treasure hidden by the 40 

Thieves, the Museum of the Orient displays a collection of 

pieces of great value, in an unveiling of oriental antiques 

and object, which could easily have belonged to the 

rich spoils that the bandits kept concealed from anyone 

unaware of the magic word «Open Sesame!»

www.museudooriente.pt
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<Secção> Section

A uno form iniciou 2009 com os sabores do chef Chakall. No mês de 
Março, no showroom da marca na cidade do Porto, as cozinhas de 
traço dinamarquês receberam o cozinheiro viajante, apaixonado 
pelo mundo, numa demonstração dos paladares contemporâneos 
utilizando modelos de modernidade. Com vista para o Rio Douro, 
o showroom da uno form apresenta algumas das colecções da 
marca como é o caso da linha de mobiliário exclusivo a+. Depois 
de no passado ano de 2008 a uno form ter completado 40 anos, a 
celebração das formas e da nobreza dos materiais voltou a acontecer 
num fim de tarde de palatos divinos.

uno form kicked off 2009 with the flavours of chef Chakall. During March, 

in the brand’s showroom in the city of Oporto, the Danish design kitchens 

welcomed the travelling chef, enamoured in the world’s cuisine, to give a 

show cooking session with contemporary flavours using modern kitchen 

models. With views of the River Douro, the uno form showroom houses 

some of the brand’s collections, including the exclusive a+ furniture range. 

Following 2008, when uno form commemorated 40 years in business, the 

celebration of form and premium materials took place once again in an 

evening of divine flavours. 

uno form
Paladares Contemporâneos
Contemporary Tastes
Texto de Text by Cátia Fernandes

www.unoform.pt

Divani & Divani
50 Anos
50 Years

www.divaniedivani.pt

Pascale Natuzzi, presidente e estilista do Grupo Natuzzi, do qual faz 
parte a Divani & Divani, fala de uma filosofia baseada na versatilidade 
da escolha, de materiais únicos, de texturas sedutoras, modelos 
que irradiam simplicidade e bom gosto. É tudo isto que a Divani & 
Divani celebra após meio século de criatividade. Com assinatura 
reconhecida mundialmente, a Divani & Divani tornou-se há muito uma 
referência no universo da decoração. Em 2009, e para comemorar os 
50 anos de vida, a marca lança uma campanha de preços especiais 
para alguns dos modelos. Um presente verdadeiramente único para 
quem escolhe um desenho arrebatador.

Pascale Natuzzi, chairman and designer of the Natuzzi Group, of which Divani 

& Divani is part, speaks of a philosophy based on the versatility of choice, of 

unique materials, of seductive textures, models that exude simplicity and 

good taste. This is what Divani & Divani is proud to celebrate after half a 

century of creativity. With design recognised the world over, Divani & Divani 

has long been an important name in the interior design universe. In 2009, and 

to commemorate 50 years of life, the brand has launched a special campaign, 

lowering the prices on certain models. A truly unique gift for anyone choosing 

stunning design.
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Com uma imagem de contemporaneidade, a 21.ª 
edição da EXPORT HOME apresentou-se ao público, 
na EXPONOR, entre os dias 3 e 7 de Março. A Feira 
de Mobiliário, Iluminação e Artigos de Casa para 
Exportação demarcou-se do ciclo de crise mundial 
para apresentar propostas plenas de criatividade 
e audácia. Pela primeira vez, o serviço «EXPONOR 
International Buyers», através da Associação 
Empresarial de Portugal, procurou tornar 
interactiva a ligação entre a oferta local e a procura 
global. Em destaque esteve a empresa Mundos 
Perdidos com o prémio atribuído à peça «Aparador 
Standing» e a visita dos designers suecos Tomas 
Cederlund e Simon Davies rendidos à qualidade do 
desenho nacional.

With a contemporary image, the 21st edition of EXPORT 
HOME was open to the public in the EXPONOR exhibition 
centre between March 03 and 07. The Furniture, Lighting 
and Household Items for Exportation Fair stepped out of 
the cycle of the world crisis to present suggestions full 
of creativity and daring. For the first time the «EXPONOR 
International Buyers» service, through the Portugal 
Business Association, attempted to create interaction 
between the local supply and global demand. A highlight 
of the event was the company Mundos Perdidos, winning 
an award for its piece «Aparador Standing», as well as 
visiting Swedish designers Tomas Cederlund and Simon 
Davies, impressed with the quality of national design.

www.exponor.pt

EXPORT HOME
A Inovação Nacional
National Innovation
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

1

2 3

4 5

6

1. Viriato Hotel Concept | 2. Serip | 3. Jetclass
4. Mundos Perdidos | 5. Aldeco | 6. Colonial Casa®
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<Secção> Section

MINI Conversível 2009
Emoção Renovada
Emotion Renewed
Texto de Text by Paula Monteiro 
Fotografias gentilmente cedidadas por Photographs kindly given by BMW Group

<Automóvel> Car

De silhueta sofisticada, com um design aprimorado, o novo 
MINI Conversível personifica a emoção da condução ao ar livre e 
representa o estilo inconfundível da marca MINI. Com um tecto de 
lona, aberto ou fechado em apenas 15 segundos e cujo acionamento 
só pode ser feito se o automóvel rodar a menos de 30 km/h, o 
novo MINI Conversível oferece quatro airbags, três controlos de 
assistência na travagem e controlo dinâmico de estabilidade.
Disponível nas versões MINI Cooper Convertible, com motor 1.6 de 
quatro cilindros com 120 CV de potência, e Cooper S Convertible, com 
propulsor 1.6 dotado de turbocompressor, de 175 CV, a mais recente 
geração do MINI descapotável oferece novas opções de cores e um 
renovado acabamento interno.

With its sophisticated silhouette, and impeccable design, the new MINI 

Convertible personifies the emotion of driving in the open air and represents 

the unmistakeable style of the MINI brand. With a canvas soft top, which 

opens or closes in just 15 seconds, and will only do so if the car is travelling 

at a speed below 30 km/h, the new MINI Convertible features four airbags, 

three brake assistance controls (ABS, CBD, EBD), as well as dynamic stability 

control.

Available as the MINI Cooper Convertible, with 1.6 litre four-cylinder engine 

with 120hp/88 kW power output, or the MINI Cooper S Convertible with 1.6 

litre, four-cylinder 16-valve engine, with 175hp/128 kW, the latest generation 

of the Mini cabriolet offers new colour options and a new look interior finish.

www.mini.com
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