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<Editorial>

Os egípcios, os gregos ou os romanos  
entregaram-se aos prazeres do banho, de forma 
mais privada ou pública, por associarem este ritual 
à noção de repouso, serenidade e até ao acto 
social e político. 
Hoje, muito mais íntimo do que noutros tempo,  
o momento do banho envolve-se de glamour  
e luxo muito por causa do desenho dos espaços  
e do mobiliário.
É a esse ritual que nos devotamos na edição  
de Junho/Julho da House Traders, num  
Especial que transborda as mais recentes  
tendências decorativas. 
E porque estamos na época mais luminosa do ano, 
seleccionámos algumas sugestões de Iluminação 
para que os espaços, interiores ou exteriores, se 
encham de vida.
Ao final do dia, reserve algum tempo para si. Este é 
o seu momento. 
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Banho, um ritual de luxo
Bathing… a luxury ritual

Cátia Fernandes, Directora Editor

The Egyptians, the Greeks and the Romans delighted in 

the pleasures of bathing, in the most private or public of 

settings, associating this ritual with the notion of rest, 

serenity and even social and political encounters.

Today, much more intimate than in former times, taking 

a bath involves a sense of glamour and luxury thanks to 

bathroom design and the furniture that fills it. 

We devote ourselves to this ritual in this June/July issue 

of House Traders, in a Special overflowing with the very 

latest in decorative trends.

And as this in the brightest season of the year, we’ve 

selected some lighting suggestions to fill indoor and 

outdoor spaces with light and life.

When the day comes to an end, save a little time for 

yourself. This is your moment.
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Membro de:

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 6

  16.  OITOEMPONTO
  Acção… 
  Action…
  46.  Indal 
  A Identidade pela Luz 
  Identity for Light
  60.  Especial Banho 
  Special Bath
 118.  Dragão Caixa
  Desenho Sustentável
  Sustainable Design

Cinco
anos
Fifth

year

Cipria, Fernando e Humberto Campana, Edra – 
Apresentada na Semana de Design de Milão 2009 
Cipria, Fernando and Humberto Campana, Edra – Presented at the 

Milan Design Week 2009

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

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

ADM: Marta Carmona | Directora: Cátia Fernandes, catiafernandes@housetraders.pt | Redacção: Cátia Fernandes, Ângela Rodrigues, Paula Monteiro, Mariana 

Monteiro | Fotografia de Capa: Banheira Audrey, Sicis, www.sicis.com | Fotografia: Miguel Costa, Orlando Fonseca | Chefe de Produção: Sérgio Martins 

| Paginação: Sérgio Martins, Paula Craft | Tratamento de imagem: PM Media S.A.; Victor Ribeiro | Assistente de Produção: Sílvia Fernandes | Coordenação 

Comercial: Sandra Coimbra, sandracoimbra@pmmedia.pt | Advertising Sales Executive: Ema Ramos, Carmen Fagundes | Tradução: Word4Word | Periodicidade: 

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

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

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

marca registada.



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

0

Norman Foster
Prémio Príncipe das Astúrias
Prince of Asturias Award

O britânico Norman Foster foi galardoado com o 
Prémio Príncipe das Astúrias para a Arte 2009. 
Considerado um arquitecto da «era global», 
distingue-se pelo valor universal que confere às 
suas obras, numa união perfeita do espaço, da luz e 
da matéria, singularidades bem visíveis nos recentes 
projectos da Estação Ferroviária de Florença e do 
Aeroporto de Pequim.

Briton Norman Foster has been given the Prince of 

Asturias Award for Art 2009. Considered an architect of 

the «global era», Foster stands out for the universality 

he brings to his works, in a perfect union of space, light 

and materials, singularities easy to appreciate in recent 

projects such as Florence Railway Station and  

Beijing Airport.

Ncoisas
Multiple Choice

SHL Architects
Uma Biblioteca Arrojada
A Daring Library

O estúdio de arquitectura Schmidt Hammer 
Lassen foi o vencedor do concurso internacional 
para desenhar o «Urban Mediaspace», a maior 
biblioteca pública na Escandinávia. Localizada em 
Aarhus, Dinamarca, o edifício é uma plataforma 
social, com design inovador. Revolucionando a 
tradicional construção em tornos dos livros, reúne 
sob o mesmo conceito espaços de lazer, estudo e 
salas para os mais diversos eventos culturais.

Schmidt Hammer Lassen Architects has landed a major 

international bid to design the Urban Mediaspace, 

Scandinavia’s largest public library. Located in Aarhuis, 

in Denmark, the building is a social platform with 

innovative design, revolutionising traditional construction 

concerning books, and combines in one concept leisure 

and study spaces and venues for the most varied of 

cultural events.

Ncoisas
Multiple Choice

www.fosterandpartners.com 

www.shl.dk 

Casais
Recuperação do Património
Heritage Site Renovated

Habinubero
Viver em Harmonia com a Natureza
Living in Harmony with Nature

Situado na Praia de Pedra do Ouro, o Edifício 
Golden Village, desenvolvido pela Habinubero, 
encontra-se perfeitamente enquadrado com a 
natureza permitindo aos moradores viver  
num espaço tranquilo e usufruir de diversas 
estruturas de lazer.
Da autoria do gabinete de arquitectura Arquetis e 
integrado na Urbanização Atlântico Village, é um 
espaço de linhas contemporâneas que disponibiliza 
fogos de tipologia T1 e T2 com garagem. 

Located on the Praia de Pedro do Ouro beach, the Edifício 

Golden Village, developed by Habinubero, has been 

perfectly blended into its natural surroundings, allowing 

its residents to live in a peaceful place and to enjoy 

several leisure facilities.

Designed by Arquetis architectural practice and  

part of the Urbanização Atlântico Village, this is  

a space of contemporary design that contains properties 

in one-bedroom and two-bedroom with  

garage configurations.

www.habinubero.pt

O Palácio de Estói, em Faro, reabriu como 
pousada histórica. Da autoria de Gonçalo Byrne, 
e desenvolvido pela Casais, possuí 60 quartos, 
três suítes e um edifício para eventos, fruto da 
recuperação das antigas cavalariças.

Estoi Palace, in the village of Estoi, Faro, has reopened 

as a historic «pousada» hotel. With architectural design 

from Gonçalo Byrne and developed by Casais, the palace 

complex contains 60 rooms, three suites and an events 

building, the former stable building. 

Edifer Imobiliária
«Forte de Algés»

A imobiliária Edifer apresentou o andar modelo do 
«Forte de Algés». O empreendimento, em Oeiras, 
é composto por uma zona comercial e blocos 
habitacionais com tipologias que vão  
do T1 ao T3 Duplex.

Edifer Imobiliária recently unveiled its show apartment 

for the «Forte de Algés» development. Located in Oeiras, 

the complex features a shopping area and residential 

blocks containing properties in configurations of  

one-bedroom simplex to three-bedroom duplex.

www.casaisinvest.pt www.imobiliaria.edifer.pt
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A Distridecor acrescentou uma nova gama ao seu 
portefólio – space concepts Banho, com um design 
geométrico, promove um espaço aberto inspirado 
nos princípios básicos da vida: Água e Luz.

Distridecor has added a new range to its portfolio – space 

concepts Banho, with a geometric design, promotes an 

open space inspired by the basic principles of life: Water 

and Light.

Dominó
Bright Moments

Rall
Funcionalidade com Requinte
Functionality with Sophistication

Distridecor
Sofisticação no Banho
Bathroom Sophistication

Ncoisas
Multiple Choice

Porsche Design Group
Primeira Loja
First Shop

Qualidade, funcionalidade, design e originalidade 
são expressões que qualificam a nova torneira da 
Cifial. De formas convexas e bojudas, a Techno B2 
resulta da adaptação de um material de construção 
tradicional a um novo campo mantendo as suas 
características originais. 

Quality, functionality, design and originality are expressed 

in the new tap from Cifial. Convex and rounded in form, 

the Techno B2 results from the adaptation of a traditional 

construction material to a new field, maintaining its 

original characteristics. 

Vitrum é o novo produto da Geneisse, lançado para 
celebrar o seu trigésimo aniversário. O modelo 
tem um design inovador com todos os frontais em 
vidro branco ou preto. A Gneisse é uma indústria 
portuguesa de mobiliário de cozinhas com 30 anos 
de inovação permanente.

Vitrum is the latest product from Gneisse, launched to 

celebrate the brand’s 30th anniversary. The model has 

an innovative design with fronts in white or black glass. 

Gneisse is a Portuguese kitchen furniture company with 

30 years of constant innovation.

Rneto
Novo Serviço Exclusivo
New Exclusive Service

O Porsche Design Group abriu a primeira loja em 
Portugal localizada no Amoreiras Shopping Center. 
Em parceria com a Tchowa, o novo espaço, com 
41m2, apresenta um ambiente funcional e arrojado 
obtido através da utilização dos produtos  
Premium da marca.

Porsche Design Group has opened its first outlet in 

Portugal, located in Amoreiras Shopping Center. In 

partnership with Tchowa, the new 41-square-metre space 

presents a functional and daring environment obtained 

through the use of the brand’s premium products.

Ncoisas
Multiple Choice

Gneisse
«Imagine o Melhor»
«Imagine the Best»

A Dominó realizou, no dia 10 de Maio, o evento 
Bright Moments onde apresentou as novas séries de 
cerâmica – Vision, Cosmic e Linea. As duas primeiras 
são de pasta corada rectificada, para aplicação em 
pavimento e revestimento, sendo a terceira um 
revestimento rectificado de grandes dimensões.

Last May 10 Dominó held the Bright Moments event, at 

which it presented its latest ceramics ranges – Vision, 

Cosmic and Linea. The first two of these are rectified 

coloured tiles for flooring and wall coverings, while the 

third is a large rectified tile for coverings.

A Rall, empresa dedicada ao mobiliário de 
escritório, apresentou a nova linha «Advanced». 
Esta colecção de mesas e armários teve como 
inspiração os princípios do modernismo, 
redescobrindo o conceito «forma é função», 
onde o design é pensado para dar a máxima 
funcionalidade. Estes móveis destinam-se  
a todos aqueles que procurem um ambiente 
arrojado e exigente.

Rall, a company dedicated to office furniture, has 

unveiled its new «Advanced» range. This table and 

wardrobe collection finds its inspiration in the principles 

of modernism, rediscovering the concept «form is 

function», where design is focused on ensuring  

maximum functionality. These  

pieces are designed for anyone 

hoping to create a daring and 

demanding environment.

www.domino.pt

www.rall.pt

www.porsche-design.com

www.cifial.pt

Cifial
Linha Minimalista
Minimalist Design

A RNeto lançou, na Tektónica 2009, o Sistema Confort 
Casa. Este produto é um sistema de compra de 
materiais de construção, com opções de instalação 
garantida e condições financeiras especiais. As 
grandes vantagens são a rapidez de resposta e a 
redução de custos. 

A RNeto lançou, na Tektónica 2009, o Sistema Confort Casa. 

Este produto é um sistema de compra de materiais de 

construção, com opções de instalação garantida e condições 

financeiras especiais. As grandes vantagens são a rapidez de 

resposta e a redução de custos.

www.rneto.com 

A TemaHome, criada em 2006, é uma empresa 
que produz mobiliário com grande destaque a 
nível nacional e internacional, uma marca que 
procura criar estilos de vida. Presente nas feiras 
de Nova Iorque e Milão, apresentou a «The Lisbon 
Collection», com destaque para o Banco Handle, 
uma expressão da modernidade portuguesa.

TemaHome, created in 2006, is a 

company producing furniture highly 

regarded in Portugal and abroad; 

a brand with the aim of creating 

lifestyles. Present at the New 

York and Milan fairs, TemaHome 

presented «The Lisbon Collection», 

highlighted by the Handle  

Bench – an expression of 

Portuguese modernity.

TemaHome
«Living Your Dreams»

www.spaceconcepts.pt

www.temahome.com

www.gneisse.pt



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

4

Um grupo de finalistas da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa foi escolhido para o 
programa Talents, que decorre na feira Tendence, 
em Frankfurt, de 3 a 7 de Julho. Os alunos expõem 
protótipos de candeeiros em Polipropileno e fáceis 
de montar pelo consumidor.

A group of finalists from the Faculty of Fine Arts of the 

University of Lisbon has been chosen for the Talents 

programme, which takes place at the Tendence fair 

in Frankfurt from July 03 to 07. Students will exhibit 

prototypes for lamps, in 

polypropylene, which are easy 

to build for the consumer.

«Irreverências»  
De Rosa Pereira
«Irreverências» by Rosa Pereira

Um entusiasmo de matizes e de movimentos 
impulsivos povoa as telas da artista plástica Rosa 
Pereira, habitadas por emoções como a paixão, 
a energia e a alegria. Representada na Galeria 
Símbolo, a pintora pretende lançar desafios e 
provocações com as cores e gestualidade inscritas 
nas suas obras.

A flurry of shades and impulsive movements populate 

the canvases of artist 

Rosa Pereira, filled 

with emotions such as 

passion, energy and 

joy. Represented in 

the Galeria Símbolo, 

the painter aims to 

challenge and provoke 

with colours and signals 

in her works. 

Tendence 2009
Lisboa no Talents
Lisbon part of Talents

Ncoisas
Multiple Choice

Poggenpohl Portugal
Nova Revista nas Bancas 
New Magazine on Sale

A Poggenpohl Portugal entrou no mercado 
editorial português com a publicação Poggenpohl 
Portugal Magazine. Tendo a cozinha e todo o seu 
envolvente como temática, esta nova revista é 
quadrimestral bilingue, português e inglês, e está 
nas bancas desde o dia 27 de Maio. Distribuída em 
Portugal Continental, é editada pela PM Media 
Comunicação SA.

Poggenpohl Portugal has entered 

the Portuguese publishing market 

with Poggenpohl Portugal Magazine. 

Focusing on the theme of kitchen 

and all that this involves, this new 

bilingual – Portuguese and English 

– magazine comes out every four 

months and has been at newsstands 

since May 27. Distributed throughout 

mainland Portugal, it is published by 

PM Media Comunicação SA.

A Pop Up Lisboa 2009 é a primeira exposição 
colectiva de um ciclo itinerante que irá passar 
diversos concelhos portugueses e países de 
expressão portuguesa. Desenvolvido por Hugo 
Israel, estará patente na antiga estufa do Palácio 
da Trindade em Lisboa, de 5 de Junho a 25 de Julho.

Pop Up Lisboa 2009 is the first collective exhibition of a 

travelling series that will pass through various parts of 

Portugal and Portuguese speaking 

countries. Developed by Hugo  

Israel, the event takes place  

in the old greenhouse of the Palácio 

da Trindade in Lisbon from  

June 05 to July 25.

Pop Up Lisboa 2009
Arte Urbana 
Urban Art

www.rosa-pereira.com
www.galeriasimbolo.net

www.poggenpohl.com.pt 

http://popupcity.blogspot.com/http://tendence.messefrankfurt.com
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OITOEMPONTO
Acção…
Action…
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Francisco Almeida Dias
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Aqui, neste espaço, não se contam histórias… iniciou 
Artur Miranda. Aqui, neste espaço, prevalece um 
cenário que envolve e devolve às personagens um 
guião magistralmente projectado para elas. Um script 
delineado ao detalhe, revisto, ensaiado e posto em 
prática para uma família de quatro elementos, pai, mãe 
e dois filhos adolescentes, um rapaz e uma rapariga. 
Artur Miranda e Jacques Bec, da OITOEMPONTO, 
foram desafiados a devolver a vida a um apartamento 
duplex situado na cidade do Porto. Baseada em 
premissas claras que quiseram privilegiar a abertura 
do espaço e a vivência plena da família que o iria 
habitar, a OITOEMPONTO criou de raiz uma habitação 
que se assume pela fluidez, quase etérea, das 
divisões. A percepção visual do espaço não resulta 
espartilhada, permitindo que a direcção do olhar se 
faça com amplitude, sem barreiras visuais. 
Em termos formais, a casa, de cerca 400m2, 
desenvolve-se em dois pisos – no piso superior, onde 
impera o branco, situam-se o hall de entrada, sala de 
jantar, num patamar elevado, sala de estar, cozinha, 
lavandaria, casa de banho de serviço e um terraço 
generoso que rodeia a habitação em forma de U; e 
no piso inferior foi projectada uma zona de estar 
polivalente com televisão e piano, um hall associado a 
esta zona e três suites, uma delas com closet. 

Here, in this space, no story is told... began Artur Miranda. 

Here, in this space, a setting prevails that involves and 

gives back to the characters a storyline masterly designed 

by them. A script outlined in every detail, edited, rehearsed 

and put into practice by a family of four members, father, 

mother, and two adolescent children, a boy and a girl.

Artur Miranda and Jacques Bec, from OITOEMPONTO, were 

challenged with breathing life back into a duplex apartment 

located in the city of Oporto. Based on clear premises aimed 

at favouring opening up the space and a full experience for 

the family who were to live in it, OITOEMPONTO created, 

from scratch, a home, which reveals an almost ethereal 

fluidity between its rooms. The visual perception of the 

space does not end up restrained, allowing the gaze to 

wander broadly, without visual barriers.
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www.oitoemponto.com

In terms of form, the home, of about 400 square metres 

in area, develops over two floors – on the upper floor, 

predominated by white, we find the entrance hall, the 

dining room, on a raised level, the living room, kitchen, 

laundry room, guest bathroom and a generous terrace 

surrounding the property in a u-shape; and on the lower 

floor a multipurpose living space has been designed with 

a television, piano, and a hallway linked to this space and 

three bedroom suites, one featuring a closet.

Le Corbusier once said that «architecture is the masterly, 

correct and magnificent play of volumes, brought 

together in the light». This challenging art led Artur 

Miranda and Jacques Bec to open up the property to the 

outside world, receiving a light designed intuitively. Art 

combined with textures and the contrast between gloss 

and matt, vivid and gentle colours, wall lined with fabric 

and the elegance of exotic woods all prevail.

Central figures of a larger stage, the characters of 

this setting, passionate about sophistication and 

contemporariness, live out their days in a place born from 

an emotional and dynamic process. Once the final scene 

has been rehearsed, all that is left to say is... action.

Le Corbusier referiu um dia que «a arquitectura 
é o jogo sábio, correcto e magnífico dos volumes 
dispostos sob a luz». Esse jogo desafiador levou 
Artur Miranda e Jacques Bec a abrirem a habitação 
para o exterior, recebendo uma luz gizada 
intuitivamente. A arte convive com as texturas e 
prevalecem o contraste entre os brilhos e o mate, a 
cor vibrante e a suavidade, as paredes revestidas a 
tecido e a elegância das madeiras exóticas. 
Pivots de um palco maior, as personagens 
deste cenário, apaixonadas pela sofisticação 
e contemporaneidade, inscrevem os seus dias 
num lugar que nasceu de um processo emotivo, 
apaixonado. Depois de ensaiada a última cena, 
resta apenas dizer… acção.
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«Tepoztlán 
Residence»
Materiais em Contraponto 
Materials in Harmony
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Paul Czitrom, Luis Gordoa

Parecendo flutuar sobre o terreno graças à base 
de vidro sobre a qual se erguem as grandes 
paredes de cimento constitutivas das partes 
laterais da casa, a «Tepoztlán Residence», 
habitação concebida arquitectonicamente por 
Daniel Álvarez, do GA Grupo Arquitectura, para 
o casal de designers Ezequiel Farca e Mónica 
Calderón, surge como um modernista corpo 
rectangular inscrito na variegada paisagem: 
montanhas irregulares e árvores exuberantes 
compõem um cenário sedutor, tornado ainda mais 
apelativo pelos aromas de jasmim e de flor da 
laranjeira que pairam na atmosfera.

Seemingly floating above the ground thanks to a glass 

base upon which the large cement walls making up 

the sides of the house rise, «Tepoztlán Residence», a 

property with architectural design from Daniel Álvarez of 

GA Grupo Arquitectura, for the designer couple Ezequiel 

Farca and Mónica Calderón, works as a modernist 

rectangular body carved into the dappled landscape: 

irregular mountains and lush trees compose a seductive 

setting, made all the more appealing by the scent of 

jasmine and orange blossom hanging in the air.
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Localizada no Vale de Tepoztlán, a sul da Cidade 
do México, a Casa, ancorada sobre um alicerce 
em cimento, eleva-se na sua magnitude feita 
de betão, vidro, aço e madeira tropical, num 
jogo contrapontístico de transparências e 
opacidades. O interior, criado por Ezequiel Farca, 
apresenta uma harmoniosa continuidade entre os 
materiais estruturais e os acabamentos internos, 
essencialmente constituídos por mármore e 
madeiras de bordo, pinho e machiche. Pinceladas 
em cores quentes mexicanas acrescentam vigor 
ao ambiente calmo e minimalista – uma poltrona 
vermelha aqui, uma tela vibrante ali, numa mescla 
sábia de tons vivos e suaves.

Located in the Tepoztlán Valley, to the south of Mexico 

City, the house, anchored to its cement foundation, rises 

up in its magnitude of concrete, glass, steel and tropical 

timber, in a harmonious interaction of transparency and 

opacity. The interior, created by Ezequiel Farca, expresses 

a balanced continuity between the structural materials 

and the internal finishes, essentially comprising marble 

and silver maple, pine and machiche wood. Painted in 

warm Mexican colours, they add vibrancy to the calm and 

minimalist environment – a red armchair here, a vivid 

canvas there, in a careful blend of bright and soft tones. 
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www.ezequielfarca.com | www.grupoarquitectura.com

A distribuição do espaço segue a filosofia 
dispositiva dos lofts: no piso inferior, a uma área 
aberta, albergando as salas de refeições, de estar 
e a cozinha, sucede-se um quarto de hóspedes, 
apenas separado por um pequeno móvel. No andar 
superior, estendendo-se a mais de metade do 
comprimento da casa, situa-se a suíte principal, a 
que se acede por uma escadaria em suspenso.
Na varanda, peças decorativas de linhas minimais e 
elegantes convidam a refeições preguiçosas,  
que se ampliam muito para lá do imponente  
pôr-do-sol mexicano.

The distribution of the space works to the ordered 

philosophy of lofts: on the lower floor we find an open 

area, housing the dining and living rooms and the kitchen, 

followed by a guest bedroom, separated by nothing but 

a small furniture unit. On the upper floor, stretching over 

more than half the length of the house, the master suite 

is reached via a suspended stairway.

On the veranda, decorative pieces, minimal and elegant in 

their design, invite you to partake in lazy meals, under the 

evocative blaze of a Mexican sunset.



«Ellsworth 
Residence»
No Repouso do Deserto 
In the Calm of the Desert
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Bill Timmerman
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A rectangular volume, made of the lightness of glass and 

the density of reinforced concrete and steel, delicately 

perches on the natural undulations of the ground, on a 

piece of land located on the slope of a hill, in Cave Creek, 

in the desert landscape of Arizona. 

Um volume rectangular, feito da leveza do vidro e 
da densidade do cimento armado e do aço, repousa 
delicadamente nas ondulações naturais do solo, 
num terreno localizado na vertente de uma colina, 
em Cave Creek, na desértica paisagem do Arizona. 
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Apesar dos seus traços arquitectónicos 
minimalistas e contemporâneos, a estrutura 
habitacional da «Ellsworth Residence», 
concebida por Michael P. Johnson, apresenta-se 
harmoniosamente integrada no irregular cenário 
que a acolhe. O sofisticado despojamento dos 
materiais, a imaculada técnica construtiva e os 
rígidos contornos geométricos articulam-se de 
forma perfeita com a envolvência. As superfícies de 
vidro que constituem inteiramente as duas paredes 
viradas a Norte e a Sul são amovíveis, abrindo a 
«Ellsworth Residence» ao exterior e lançando as 
suas vistas para a encosta circundante, atenuando 
as fronteiras entre o dentro e o fora. 

Despite its minimalist and contemporary architecture, the 

housing structure of the Ellsworth Residence, designed 

by Michael P. Johnson, is harmoniously integrated into 

the irregular setting in which it stands. The sophisticated 

simplicity of the materials, the immaculate constructive 

technique and the solid geometric contours interact 

perfectly with the surroundings. The glass surfaces 

making up almost all of the walls facing North and South 

are movable, opening Ellsworth Residence up to the 

outside world and allowing views of the surrounding 

slope, reducing the boundaries between inside and out.



www.xtenarchitecture.com

www.mpjstudio.com

No interior, um amplo espaço aberto colorido numa 
paleta de tons puros – branco e diversos matizes 
de cinza – alberga dois quartos, e respectivas casas 
de banho, dispostos nos dois extremos da casa. 
No meio, entre os dois aposentos destinados ao 
repouso, estão localizadas as áreas de refeições, 
de convívio e a cozinha. 
Com uma orientação e com aberturas 
cuidadosamente planeadas, para que o interior 
se mantenha aprazível apesar do clima que 
habitualmente se faz sentir na norte-americana 
cidade de Cave Creek, o corpo geométrico da 
«Ellsworth Residence» constitui um elegante 
acréscimo à impressiva e desértica paisagem 
do Arizona, tendo apenas como concorrentes 
estéticos os filiformes cactos seus vizinhos.

Indoors, a large open space daubed in a palette of pure 

colours – white and assorted shades of grey – contains 

two bedrooms and respective bathrooms, positioned at 

the two extremes of the house. In the middle, between 

these two places of rest, we find the dining room, social 

area and the kitchen.

With positioning and openings carefully planned so that 

the interior remains pleasant despite the climate enjoyed 

in the North American city of Cave Creek, the geometric 

body of the Ellsworth Residence represents an elegant 

addition to the impressive and arid landscape of Arizona, 

with the slender forms of the neighbouring cacti its only 

aesthetic competition.
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Catarina Rosas, Cláudia e Catarina Soares Pereira representam duas gerações 
que se entregaram à paixão pela estética e ao prazer em criar ambientes de 
conforto. Em Braga, no edifício que dá nome ao atelier, mãe e filhas definem 
formas de vivência actual. Recentemente, e pelo segundo ano, foram nomeadas 
para o prémio internacional Andrew Martin Interior Design Review, considerado 
pela revista Time como os Óscares da decoração de interiores.

Catarina Rosas, and Cláudia and Catarina Soares Pereira represent two generations 
to have given in to their passion for aesthetics and to the pleasure of creating 
environments of comfort. In Braga, in the building that lends its name to that of their 
design studio, mother and daughters define ways of contemporary living. Recently, and 
for the second time, they were nominated for the Andrew Martin Interior Design Review 
international award, considered by Time magazine the Oscars of interior design.

Casa do Passadiço
Conceber Estilos de Vida
Creating Lifestyles
Texto de Text by Cátia Fernandes  Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Casa do Passadiço

O gosto pela decoração está na vossa família 
como uma herança que atravessa gerações. A 
Cláudia e a Catarina sentiram o peso de uma 
responsabilidade ou esta era necessariamente 
uma área que queriam seguir?
Não sentimos o peso da responsabilidade e da 
herança. Desde sempre sentimos um grande apelo 
pela arte e a estética, cresceu connosco esse 
interesse e vivemos no meio desse mundo, através 
da nossa mãe que sempre nos incutiu esse gosto 
desde a nossa infância, rodeando-nos de coisas 
bonitas. A decoração sempre fez parte desse 
mundo e tornou-se algo natural para nós seguir 
este caminho. 

A taste for decoration runs in the family like a legacy 

passing through the generations. Did you, Cláudia and 

Catarina, feel the burden of responsibility, or was this an 

area you felt you had to and wanted to follow?

We didn’t feel the burden of responsibility and 

inheritance. We’ve always felt greatly attracted to art 

and aesthetics, this interest grew up with us and we live 

in the middle of this world, through our mother, who 

always imbued us with this taste since our childhood, 

surrounding us with beautiful things. Decoration has 

always been part of this world and it became somewhat 

natural for us to follow this path.

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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<Perfil Decoração> Decoration Profile
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Como acontece o trabalho em equipa?
Complementamo-nos muito bem. Cada uma de 
nós tem a sua própria função específica, mas 
na hora de decisões fundamentais em projecto, 
trabalhamos as três em conjunto, lançando ideias, 
até chegarmos a conclusões. Juntas funcionamos 
ainda melhor do que separadamente.

Consideram que uma das missões de um 
decorador é satisfazer todos os sonhos e desejos 
do cliente?
Muitas vezes temos de ser autênticas psicólogas, 
para entender a personalidade e vivência do 
cliente e adaptarmo-nos a essas características. 
Fazemos decoração de interiores mas acabamos 
por vender estilos de vida. Tentamos, claro, 
corresponder aos desejos e expectativas dos 
clientes, mas quando achamos que se trata de coisas 
que não irão resultar, aconselhámo-los e tentamos 
dissuadi-los. Não gostamos de concretizar ideias 
que vão contra o nosso estilo e gosto, nem que 
seja para concretizar um sonho.

Como fazem a «negociação» do que está certo  
e errado?
À partida, o cliente, ao vir procurar-nos, confia no 
nosso trabalho e talento, pelo que essa negociação 
costuma ser fácil.

Que método utilizam na projecção e concretização 
de um espaço interior?
Trata-se de um processo com variadas fases, 
dependendo também do tipo de projecto, mas 

How do you all work as a team?

We complement each other very well. Each of us 

has a specific function, but when it comes to making 

fundamental decisions in a project, the three of us work 

together, brainstorming until we reach a conclusion. We 

work even better together than apart.

Do you believe that one of the missions of a decorator is 

to satisfy every dream and desire of the client?

Often we have to be veritable psychologists, to fully 

understand the personality and lifestyle of the client and 

to adapt ourselves to these characteristics. We create 

interior design but we end up selling lifestyles. We try, 

obviously, to meet the desires and expectations of our 

clients, but when we think that certain things will not 

work out, we advise them and try to get them to change 

their minds. We do not like to materialise ideas that go 

against our style and taste, not even if this is to make a 

dream come true.

How do you «negotiate» as to who is right or wrong?

From the outset, the client, having sought out our 

services, puts his/her faith in our work and talent, with 

the result that any such negotiations are easily resolved.

What methods are used in the design and 

materialisation of an interior space?

This is a process with several phases, depending also on 

the type of project, but for the most part this involves 

meetings with the client, visiting the site, the creation of 

the project on boards and in three dimensions,  

presenting our proposal, and then finally putting our 

ideas into practice.

a maioria das vezes passa pelas reuniões com o 
cliente, a visita ao local, a concepção do projecto 
em board e três dimensões, a apresentação da 
proposta, e finalmente a concretização.

Denota-se, no vosso trabalho, um grande rigor 
na escolha das texturas e dos detalhes. De que 
elementos nunca abdicam?
Não abdicamos nunca da qualidade dos materiais e 
na escolha de peças genuínas e nobres.

Que tipo de projecto nunca seriam capazes  
de fazer? 
Um que não tivesse nada a ver connosco e que 
fosse contra os nossos princípios.

Your work displays incredible thoroughness in the 

choice of textures and details. What can you never  

do without?

We never forget the quality of materials and always 

ensure the choice of genuine and premium pieces.

What kind of project would you never be capable  

of doing?

One that has nothing to do with us and which would be 

against our principles.

What are the trends for homes in summer 2009?

The use of very natural stones, furs and wood.

4

65
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<Perfil Decoração> Decoration Profile

O que dizem as tendências para a casa no Verão 
de 2009?
O uso de pedras, peles e madeiras muito naturais. 

O que é que não está na moda?
Imitações, plásticos e o minimalismo.

O quê e quem vos influencia no trabalho que 
desenvolvem?
Ninguém em concreto, sofremos variadas 
influências que adaptamos ao nosso próprio estilo 
e ao projecto em questão.

Que projectos estão a realizar neste momento? E 
para o futuro?
Várias casas particulares do Norte ao Algarve, 
dois grandes escritórios de empresas, dois 
apartamentos modelo em Lisboa, e um Solar 
excepcional no Norte, que vimos a acompanhar 
o restauro desde há dois anos e que está já a 
terminar. Temos várias propostas para o futuro 
mas que não queremos adiantar para já.

7

1. Casa Ideal, 2006
2. Catarina Rosas, Cláudia e Catarina Soares Pereira
3.5.7.8. Habitação, Algarve / House, Algarve

4.6.9.10. Habitação, Cascais /  House, Cascais

w.w.w.casadopassadico.com

10

What isn’t in fashion?

Imitations, plastic and minimalism.

What and who influences you in the work you carry out?

Nobody in particular; we are influenced on various levels 

and adapt this to our own style and to the project  

in question.

What projects are you currently working on? And  

in the future?

Several private homes, from the North of Portugal, right 

down to the Algarve; two large company offices; two 

show apartments in Lisbon; a stunning manor house in 

the North, which we have been involved in its renovation 

for two years and which is now coming to an end. We 

have many proposals for the future, but we don’t want to 

say any more, for the moment.

8

9 10



The Mandala Hotel
Serenidade Urbana
Urban Serenity
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by The Mandala Hotel

Situado na frenética Potsdamer Platz, em Berlim, o 
The Mandala Hotel reúne num só lugar o conforto, 
a arte de bem viver e a tranquilidade que só um 
spa consegue oferecer. Detentor de uma elegância 
irrepreensível e de um luxo genuinamente 
apetecível, o hotel desvenda em cada um dos seus 
157 quartos uma serenidade urbana imperceptível 
numa qualquer outra cidade: no mesmo edifício, os 
hóspedes têm à disposição o Restaurante FACIL, 
o Bar e Lounge QIU e o ONO Spa – um espaço de 
600 m2, localizado no último piso, que para além 
de permitir fantásticas vistas sobre a cidade, 
proporciona momentos de bem-estar excepcionais, 
longe da agitação de Berlim.

Located in Berlin’s bustling Potsdamer Platz, The 

Mandala Hotel combines, in just one space, comfort, the 

art of fine living and the tranquillity that only a spa can 

offer. An image of impeccable elegance and genuinely 

appealing luxury, in each its 157 rooms the hotel reveals 

an urban serenity unachievable in any other city: in the 

same building guests have at their disposal the FACIL 

Restaurant, the QIU Bar and Lounge and the ONO Spa – a 

facility covering some 600 square metres, located on the 

hotel’s top floor, which, besides offering fantastic views 

of the city, provides exceptional moments of well being 

far from Berlin’s busy streets.
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<Hotel Decor> Hotel Décor

O The Mandala Hotel vive num perfeito diálogo 
com a história do local que o acolhe. A mítica 
Potsdamer Platz é, hoje, símbolo da regeneração 
alemã: os edifícios que lhe dão vida são da autoria 
de arquitectos de renome e colocam-na na lista das 
praças mais modernas da Europa. O hotel é um dos 
três projectos da dupla Ulrike Lauber e Wolfram 
Wöhr na Potsdamer Platz, que desenharam 
um lugar de traços simples, mas de extrema 
funcionalidade e beleza.

The Mandala Hotel achieves a perfect dialogue 

with the history of the place on which it stands. The 

mythical Potsdamer Platz is today a symbol of German 

regeneration: the buildings now breathing life into it have 

been designed by renowned architects, placing it on the 

list of Europe’s most modern squares. The hotel is one 

of three projects in the Potzdamer Platz by duo Ulrike 

Lauber and Wolfram Wöhr, who have designed a place of 

simple lines, but of extreme functionality and beauty.



The unique entrance and all the other services it offers, 

soon transformed this hotel into a distinct retreat, 

where design and art combine in a stunning setting. The 

interiors are inspiring, not only for the sophistication of 

the furniture, but also for the Chinese antiques carefully 

chosen by Lutz Hesse, who manages the hotel together 

with Christian Andresen. The majority of rooms and 

lounges look onto an internal courtyard, ensuring guests 

enjoy the height in privacy, and almost every space 

favours the ingress of natural light, allowing the hotel 

and the city to remain in permanent harmony. 

<Hotel Decor> Hotel Décor

A singela entrada e todos os outros serviços 
de que dispõe depressa o transformaram num 
discreto refúgio, onde o design e a arte se fundem 
num cenário admirável. Os interiores revelam-se 
inspiradores, não só pelo requinte do mobiliário 
mas também pelas antiguidades chinesas, 
criteriosamente seleccionadas por Lutz Hesse, 
que dirige o hotel juntamente com Christian 
Andresen. A maioria dos quartos e salas está 
virada para o pátio interno, para que os hóspedes 
tenham o máximo de privacidade possível, e quase 
todos os espaços privilegiam a entrada de luz 
natural, permitindo que hotel e cidade estejam 
permanentemente em sintonia.

www.themandala.de
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The Mandala Hotel
Serenidade Urbana
Urban Serenity
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by The Mandala Hotel

Situado na frenética Potsdamer Platz, em Berlim, o 
The Mandala Hotel reúne num só lugar o conforto, 
a arte de bem viver e a tranquilidade que só um 
spa consegue oferecer. Detentor de uma elegância 
irrepreensível e de um luxo genuinamente 
apetecível, o hotel desvenda em cada um dos seus 
157 quartos uma serenidade urbana imperceptível 
numa qualquer outra cidade: no mesmo edifício, os 
hóspedes têm à disposição o Restaurante FACIL, 
o Bar e Lounge QIU e o ONO Spa – um espaço de 
600 m2, localizado no último piso, que para além 
de permitir fantásticas vistas sobre a cidade, 
proporciona momentos de bem-estar excepcionais, 
longe da agitação de Berlim.

Located in Berlin’s bustling Potsdamer Platz, The 

Mandala Hotel combines, in just one space, comfort, the 

art of fine living and the tranquillity that only a spa can 

offer. An image of impeccable elegance and genuinely 

appealing luxury, in each its 157 rooms the hotel reveals 

an urban serenity unachievable in any other city: in the 

same building guests have at their disposal the FACIL 

Restaurant, the QIU Bar and Lounge and the ONO Spa – a 

facility covering some 600 square metres, located on the 

hotel’s top floor, which, besides offering fantastic views 

of the city, provides exceptional moments of well being 

far from Berlin’s busy streets.
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<Hotel Decor> Hotel Décor

O The Mandala Hotel vive num perfeito diálogo 
com a história do local que o acolhe. A mítica 
Potsdamer Platz é, hoje, símbolo da regeneração 
alemã: os edifícios que lhe dão vida são da autoria 
de arquitectos de renome e colocam-na na lista das 
praças mais modernas da Europa. O hotel é um dos 
três projectos da dupla Ulrike Lauber e Wolfram 
Wöhr na Potsdamer Platz, que desenharam 
um lugar de traços simples, mas de extrema 
funcionalidade e beleza.

The Mandala Hotel achieves a perfect dialogue 

with the history of the place on which it stands. The 

mythical Potsdamer Platz is today a symbol of German 

regeneration: the buildings now breathing life into it have 

been designed by renowned architects, placing it on the 

list of Europe’s most modern squares. The hotel is one 

of three projects in the Potzdamer Platz by duo Ulrike 

Lauber and Wolfram Wöhr, who have designed a place of 

simple lines, but of extreme functionality and beauty.



The unique entrance and all the other services it offers, 

soon transformed this hotel into a distinct retreat, 

where design and art combine in a stunning setting. The 

interiors are inspiring, not only for the sophistication of 

the furniture, but also for the Chinese antiques carefully 

chosen by Lutz Hesse, who manages the hotel together 

with Christian Andresen. The majority of rooms and 

lounges look onto an internal courtyard, ensuring guests 

enjoy the height in privacy, and almost every space 

favours the ingress of natural light, allowing the hotel 

and the city to remain in permanent harmony. 

<Hotel Decor> Hotel Décor

A singela entrada e todos os outros serviços 
de que dispõe depressa o transformaram num 
discreto refúgio, onde o design e a arte se fundem 
num cenário admirável. Os interiores revelam-se 
inspiradores, não só pelo requinte do mobiliário 
mas também pelas antiguidades chinesas, 
criteriosamente seleccionadas por Lutz Hesse, 
que dirige o hotel juntamente com Christian 
Andresen. A maioria dos quartos e salas está 
virada para o pátio interno, para que os hóspedes 
tenham o máximo de privacidade possível, e quase 
todos os espaços privilegiam a entrada de luz 
natural, permitindo que hotel e cidade estejam 
permanentemente em sintonia.

www.themandala.de
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INDAL
A Identidade pela Luz
Identity for Light

Conceber um hotel não significa apenas construir 
um lugar de conforto e escolher móveis e objectos 
sofisticados para distribuí-los por diferentes 
ambientes. Hoje, é necessário também um projecto 
de iluminação bem elaborado para destacar e 
valorizar determinados e importantes detalhes.

Creating a hotel doesn’t simply imply building a place of 

comfort and choosing furniture and sophisticated objects 

to place around the various environments. Today, a well 

planned lighting design project is also vital, to highlight 

and add value to particular and important details.

A iluminação sublinha a personalidade de um 
espaço e é a pensar nisso que a INDAL, um dos 
líderes europeus na iluminação técnica, aposta 
na luz como elemento diferenciador, envolvido na 
própria criação do espaço.
Numa íntima ligação com a arquitectura e o 
conceito que define o hotel, os profissionais 
ao serviço da INDAL executam o projecto 
luminotécnico com um único objectivo: modelar 
o espaço num universo de bem-estar, acolhedor, 
funcional e esteticamente apetecível, onde está 
implícita a identidade do projecto no seu todo.

Lighting stresses the personality of a space and it is with 

this in mind that INDAL, one of Europe’s leading technical 

lighting experts, uses light as a means to make a real 

difference, as an element involved in the very creation  

of the space.

In a very close relationship with the architecture and 

the concept defining the hotel, professionals working 

for INDAL implement a lighting project with a single 

objective: to mould the space into a universe of well 

being, welcoming, functional and aesthetically appealing, 

where the identity of the project as a whole is implied. 

Delegação Norte
Edifício Mota Galiza | Rua Júlio Dinis, 247 – 6ºE 4/5
4050 – 324 Porto
Tel. Phone +351 226 080 310 | Fax +351 226 093 049
marketing@indal.pt | www.indal.pt

Sede – Indalux Equipamentos Eléctricos, Lda.
Centro Empresarial Sintra Nascente
Av. Almirante Gago Coutinho, 132 / 134 – Ed. 13
 2710 Portela de Sintra
Tel. Phone +351 219 249 790 | Fax +351 219 243 075
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[1]  Com design de Constantin Wortmann para a Büro für Form, os candeeiros Alien são 
caracterizados por uma versatilidade extrema. Graças às suas formas, é possível 
aplicá-los de diferentes modos.
Designed by Constantin Wortmann for Büro für Form, the lamps Alien are characterized by its 

extreme versatility. Thanks to its forms, you can apply it in different ways.
www.next.de

[2]  O modelo Tress, da Foscarini, desenhado por Marc Sadler, é composto por uma série 
de fios entrelaçados, que compõem uma estrutura com personalidade num jogo 
entre luz e sombras.
 The model Tress by Foscarini designed by Marc Sadler, is composed by a set of interwoven 

threads that build a structure with personality in a game between light and shadow.

www.foscarini.com

[3]  A mais recente aposta da Axo Light é a linha Muse, que propõe uma nova colecção 
cujo ponto forte é a capacidade decorativa. Disponíveis numa só cor ou num sortido 
colorido, Muse é ideal para espaços públicos e privados. 
The most recent bet of Axo Light is the line Muse that proposes a new collection, with a strong 

point, its decorative capacity. Available in a single color or in a color set, Muse is ideal for public 

and private spaces.

www.axolight.it

  
[4]  Desenhado por Mengotti & Prandina, o elegante candeeiro Notte tem um formato 

básico que pode adaptar-se a qualquer ambiente, não só pela sua versatilidade mas 
também por se apresentar em diferentes cores e acabamentos.
Designed by Mengotti & Prandina, the elegant lamp Notte has a basic shape that can adapt 

itself to any space, not only by its versatility but also, by being available in different colors  

and finishes.
www.prandina.it

1 2
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Climar
Soluções de Iluminação
Lighting Solutions

Climar
Apartado 170, Brejo – Borralha
3754-909 Águeda PORTUGAL
Tel. Phone +351 234 690 330
www.climar.pt

<Iluminação> Lighting

A Climar impôs-se, há mais de 30 anos, como 
uma referência no fabrico e desenvolvimento 
de iluminação ao abraçar as tendências, aliando 
o design às novas tecnologias. Situada no 
centro do país, a empresa aposta numa gama 
variada de produtos, que se destacam não só 
pela versatilidade, mas também pelas soluções 
audazes. Com projectos decorativos simples e de 
grande impacto, a Climar propõe um conceito de 
iluminação personalizado. 
Presente em obras de referência, afirma-se 
moderna e inovadora: juntamente com a Faculdade 
de Arquitectura de Lisboa, a Climar desafiou 
os alunos finalistas de Design de Produto e 
Comunicação a criarem um candeeiro para lobbies 
de Hotel e/ou de edifícios emblemáticos. O projecto 
vencedor do «Concept Hall 2009» será produzido 
pela Climar e divulgado na edição  
de Agosto/Setembro da House Traders.

Climar has been a major name for over 30 years in lighting 

manufacture and development, embracing trends, 

combining design with new technology. Located in the 

centre of Portugal, the company focuses on a varied 

range of products and also in daring solutions. With 

simple, major impact decorative projects, Climar offers a 

personalised lighting concept.

Present in works of note, Climar makes a modern and 

innovative mark: together with the Architecture Faculty 

of Lisbon, Climar challenged final year Product Design 

and Communication students to create a lamp for lobbies 

in hotels and/or emblematic buildings. The winning 

project of «Concept Hall 2009» will be produced  

by Climar and presented in the August/September  

issue of House Traders.

Goccia Strisce

Arch

Nereu - Hotel Hilton As Cascatas Flexiled - Hotel Vip Grand Lisboa
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Habinubero Construções
Avª José A C Silva, 123 | Espaço Fatimae, Piso 2, Escritório nº 5
Apartado 74 | 2496-908 Fátima
Tel. Phone / Fax.: +351 249 538 473
Tlm.: +351 91 222 21 45 / +351 91 872 86 08

www.habinubero.pt

Localizado numa das zonas nobres de Lisboa, 
o Edifício S. Bento 309 concilia no seu traço 
arquitectónico o clássico e o contemporâneo. 
Nesta construção, do início do século XX, surge 
um empreendimento, com apartamentos que 
vão desde o T1 ao T4 e duas lojas, que sustenta a 
história como reflexo da actualidade.
Promovido pela Habinubero Construções Lda., o 
projecto, do atelier Castelo-Branco Arquitectos, 
faz renascer um lugar, mantendo as fachadas 
existentes e rejuvenescendo os interiores, de 
linhas modernas e sofisticadas, com os mais 
sublimes materiais. O Edifício S. Bento 309 permite 
viver o centro da cidade na plenitude com uma 
ampla zona verde. Todas as habitações e comércio 
possuem parqueamento.
A Habinubero Construções põe assim à disposição 
um espaço que faz a diferença pelo conceito de 
habitação que inspira, provando que «S. Bento 
está na moda!»

Located in one of Lisbon’s exclusive districts, Edifício 

S. Bento 309 reconciles the classic and contemporary 

in its architectural design. In this building, dating from 

the beginning of the 20th century, a new development 

is born in which history is reflected in modernity, with 

apartments in configurations ranging from one-bedroom 

to four-bedroom and two shops.

Developed by Habinubero Construções Lda., the 

project, with design care of Castelo-Branco Arquitectos, 

breathes life back into a place, retaining the existing 

façades and rejuvenating the interior with modern and 

sophisticated lines, and the most sublime of materials. 

Edifício S. Bento 309 enables city centre living to the 

full, while enjoying green spaces too. Every apartment 

and outlet has parking facilities.

Habinubero Construções thus makes available a space 

that stands out for the concept of living it inspires, proving 

that the São Bento district is truly «the place to be!»

Edifício S. Bento 309
O Renascer de um Lugar
A Place is Reborn
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<Espaço Público> Public Space

A Acrialbi imprime inovação e criatividade em tudo 
aquilo que executa. Com projectos distribuídos um 
pouco por todo o país e com alguma intervenção 
também em mercados internacionais, a Acrialbi, 
sediada em Castelo Branco, dispõe de meios técnicos 
sofisticados para a realização de trabalhos em acrílico 
– mobiliário, expositores e troféus –, impressão 
digital e design de comunicação. A audácia da Acrialbi 
evidencia-se em parcerias de sucesso, como acontece 
com a Detalhes e Design.
Através da impressão digital, aplicada na decoração 
de paredes e portas, a Acrialbi confere imaginação a 
diferentes ambientes. Dinamismo, eficiência e design 
são princípios que norteiam o trabalho da empresa.

Acrialbi imbues everything it does with innovation and 

creativity. With projects distributed all over the country and 

work in international markets, Acrialbi, based in Castelo 

Branco, enjoys sophisticated technical means for the 

creation of works in acrylic – furniture, display cabinets, 

trophies –, digital printing and communication design. 

Acrialbi’s daring can be seen in successful partnerships, as in 

the case of Detalhes e Design.

Through digital printing, applied to wall and door decoration, 

Acrialbi confers imagination to different environments. 

Dynamism, efficiency and design are principles guiding the 

company’s work.

Detalhes e Design
Projectos com Personalidade
Projets with Personality

Detalhes e Design
Rua 5 de Outubro, nº 49 | 6000-159 Castelo Branco
Tel. Phone +351 272 327 636
geral@detalhesdesign.com | www.detalhesdesign.com 

Acrialbi
Lt. 47 – Ap. 1096 Rua T – Z Industrial | 6001-997 Castelo Branco
Tel. Fax +351 272 327 606
acrialbi@gmail.com | www.acrialbi.com 

Acrialbi
Sinais de Inovação
Signs of Innovation

Em dez anos a Detalhes e Design, empresa sediada 
em Castelo Branco, definiu um trajecto de destaque 
no sector do design de interiores. Cada projecto 
recebe a personalidade e a assinatura da empresa 
que desenvolve ambientes criativos, em estreito 
entendimento com as expectativas do cliente, 
público ou privado. Ao prestar um serviço completo 
e global, a Detalhes e Design associa-se a parceiros 
privilegiados, como a Acrialbi.
A empresa de interiores realiza trabalhos em todo o 
país, desde a concepção do projecto à montagem  
final e, para além do desenho próprio,  
representa importantes  marcas  nacionais e 
internacionais de design.

In ten years Detalhes e Design, a company based in Castelo 

Branco, has made a real mark for itself in the interior design 

sector. Each project receives the personality and signature 

of a company that develops creative environments, in line 

with the expectations of its clients, both public and private. 

Providing a full and comprehensive service, Detalhes e 

Design enters into successful partnerships, such as that 

with Acrialbi.

The interior design company undertakes projects right 

across the country, from project conception to final 

installation, and, besides design itself, it represents 

important national and international design brands.
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Dada a afinidade de princípios, competências e 
valores entre a Poggenpohl e o Grupo Porsche 
Design – marcas líderes de mercado nos sectores, 
respectivamente, das cozinhas de excelente 
qualidade e dos acessórios e apetrechos alta gama 
para homens –, as duas empresas dedicaram-se 
à criação de uma cozinha exemplar dos padrões 
estéticos, tecnológicos e qualitativos que as 
orientam. Assim foi concebido Poggenpohl Porsche 
Design P’7340, modelo especialmente desenvolvido 
para o género masculino que se destaca pela 
inovação, pelo purismo das suas linhas e pela 
superioridade dos materiais que o constituem. 

Given the principles, skills and values shared by 

Poggenpohl and the Porsche Design Group – market 

leaders in their respective sectors, i.e. fine quality 

kitchens and high end equipment for men –, the two 

companies have decided to join forces to create a 

kitchen that reflects their aesthetic, technological and 

quality standards in exemplary fashion. The result is the 

Poggenpohl Design P’7340, a model especially developed 

for the male gender, which stands out for its innovation, 

for its pure lines and for the superior quality of the 

materials comprising it.

Poggenpohl Porsche Design
Puro Objecto de Desejo
Pure Object of Desire 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Em diversos acabamentos e cores, a cozinha 
P’7340 é composta por várias componentes 
e corpos individuais que, conjugados entre 
si, permitem a composição de diferentes 
configurações, ao gosto e segundo os requisitos 
dos seus proprietários. Na P’7340 branca, a 
elegância dos traços do modelo é enfatizada. Em 
alumínio, vidro – polido e acetinado –, quartzo e 
com a opção de madeira folheada escovada para o 
revestimento da superfície da banca, a alva cozinha 
P’7340 afirma-se como um luxuoso, puro e claro 
objecto de desejo.

Available in various finishes and colours, the P’7340 

kitchen is made of various components and individual 

units, which, when combined, allow the composition 

of different configurations, in line with owner needs 

and requests. In the white P’7340 the elegance of the 

model’s design is further emphasised. In aluminium, glass 

– polished and sanded –, and quartz and with the option 

of brushed wood veneer for the countertop surface, the 

white P’7340 kitchen stands firm as a luxurious, pure and 

clear object of desire.

www.poggenpohl.de | www.porsche-design.com
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Fotografias de Photographs by: João Correia de Sá 
Assistência de Fotografia Photographic Assistant: Abel Andrade 
Modelos Models: Mirna e Bernardo 
Maquilhagem e cabelo Hair and Makeup: Nathalie 
Styling: Mega Hospedeiras
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A água corre, refrescante; aromas suaves fluem, em tentações de 
bem-estar; toques líquidos adivinham-se, prenunciadores de delicadas 
sensações. Espaço consagrado ao aconchego do corpo e à carícia da  
pele, a área do banho evidencia-se pelo seu poder simultaneamente 
calmante e retemperador.

Water runs, refreshingly; gentle aromas flow, in temptations of well being; liquid 

touches can be felt, promising delicate sensations. A space dedicated to caring 

for the body and pampering the skin, the bathroom stands out for its powers both 

calming and fortifying. 

Fotografia Photograph: Colecção Freedom, Ross Lovegrove, VitrA, www.vitra.com.tr
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Sanindusa
[1]  City – Concebida pelo designer Emanuel Rufo para a Sanindusa, 

a sanita City60 destaca-se pelo seu comprimento de apenas 
60cm, garantindo todo o conforto e funcionalidade das suas 
congéneres de maior dimensão
City – Created by designer Emanuel Rufo for Sanindusa, the City60 

toilet stands out for its size of just 60 cm, ensuring all the comfort and 

functionality of its larger colleagues. 

[2]  Happy – Solução inovadora criada pela designer Melissa Vilar, 
a coluna de hidromassagem Happy possui, lateralmente, um 
chuveiro de mão e, no topo, um chuveiro de «efeito chuva», capaz 
de proporcionar todo uma gama de novas sensações. É a primeira 
coluna de hidromassagem em cerâmica da Sanindusa, o que 
torna o produto mais acessível no preço.
Happy – An innovative solution created by designer Melissa Vilar, the 

Happy water massage column features, on its sides, a hand shower and, 

on the top, a «rain effect» showerhead, able to provide a whole series of 

sensations. This is the first ceramic water massage unit from Sanindusa, 

making the product easier on the pocket.

[3]  Limit – Série de misturadoras mono comando, a Limit, com 
design de Emanuel Rufo, é composta por quatro peças de linhas 
estéticas puras: misturadora mono comando de lavatório, de 
bidé, de base e de banheira.
Limit – A range of single command mixer taps, Limit, with design by 

Emanuel Rufo, is composed on four pieces of pure aesthetic lines: single 

mixer tap for washbasin, bidet, wall and bathtub. 

  
[4]  Time – Dinâmicas e de traços jovens, as bases de chuveiro Time, 

desenvolvidas por Melissa Vilar, estão disponíveis numa textura 
diferenciada e em diversas dimensões, características que 
permitem a adaptação do ambiente da casa de banho ao estilo 
do seu utilizador. Estas bases caracterizam-se não só pela sua 
textura, mas principalmente pela sua reduzida altura (aba).
Time – Dynamic and youthful design, the Time shower bases, developed 

by Melissa Vilar, are available in a unique texture and in various sizes, 

enabling them to fit into the bathroom environment according to the 

user’s style. These bases are characterised not only by their texture, but 

mainly by their reduced height (rim). 

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
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CIFIAL
Com as suas competências tradicionais, mas 
no mais moderno estado de arte nos produtos 
e tecnologias, a CIFIAL adoptou o design como 
ferramenta estratégica de gestão. Os valores 
da marca, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA e DESIGN, 
mantêm toda a sua força como elementos 
essenciais da identidade CIFIAL.
A selectividade dos produtos CIFIAL revela-se  
pela singularidade das suas texturas, 
luminosidade das superfícies e brilho das arestas, 
na harmonia das suas formas, e na elevadíssima 
qualidade dos materiais.

CIFIAL adopted design as a strategic tool of 

management. This was accomplished by keeping 

traditional competencies and conciliating the modern 

state of art of the products and technologies. The brands 

values, INNOVATION, TECHNOLOGY and DESIGN, remain 

essential elements of CIFIAL identity.

The selectivity of the products of CIFIAL, disclose with 

the uniqueness of its textures, by the luminosity of 

surfaces and of its shiny contours. The harmony of the 

shapes is uniquely combined with the high quality of the 

materials used.

CIFIAL, S.G.P.S., S.A.
Apartado 410 | 4524-907 Riomeão
Tel. Phone +351 256 780 100 | Fax +351 256 783 395
cifial@cifial.pt | www.cifial.eu
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RECER
Cerâmica Com Personalidade
Ceramics with Personality
A Recer, empresa de Oliveira de Bairro criada em 1977, faz dos azulejos a sua filosofia de vida, tornando 
cada produto num expoente máximo do design e da versatilidade. Empenhada em desenvolver conceitos 
que propiciem ambientes polivalentes, requintados e inspiradores, lançou uma nova linha, TeaRose, 
integrada na colecção Nature.

Recer, created in Oliveira do Bairro in 1977, makes its philosophy for life from tiles, turning each product into the very 

height in design and versatility. Committed to the development of multipurpose, sophisticated and inspiring concepts, 

Recer has now launched a new range – TeaRose, part of the Nature collection.

TeaRose é a nova estrela do revestimento cerâmico, baseada na filosofia do chá, e evoca sensações de 
harmonia, respeito, pureza e tranquilidade. Com um formato de 33 por 90cm e uma vasta paleta de cores 
– White Pearl, Light Silver, Soft Rose, Rose Garden e Gold Jewel –, a nova linha foi pensada para integrar 
diversas soluções decorativas e responder às últimas exigências da arquitectura de interiores.
Porque o pensamento ecológico e a protecção da natureza são cada vez mais necessários e factores 
preponderantes na sua filosofia de produção, a Recer tem vindo a apostar na colecção Nature. De 
acabamentos simples e luminosos, os novos produtos recriam os aferros do mundo natural, da pedra à 
madeira, não esquecendo a terra.
A cerâmica da Recer é pensada para criar estilos de vida e acentuar a personalidade de cada espaço. A 
colecção Nature pode ser apreciada num distribuidor Recer ou nos Salões de Exposição da marca.  

TeaRose is the new star of ceramic coverings, based on the philosophy of tea, evoking sensations of harmony, respect, 

purity and tranquillity. With a format of 33 by 90 centimetres and a vast palette of colours – White Pearl, Light Silver, 

Soft Rose, Rose Garden, and Gold Jewel –, the new range has been designed to fit into assorted decorative solutions 

and to respond to the latest demands of interior design.

As ecological practice and protecting nature are increasingly vital and prime factors in its production philosophy, 

Recer has focused its efforts in the Nature collection. With bright and simple finishes, the new products recreate the 

base elements of the natural world, from stone to wood or earth.

Ceramics from Recer are designed to create lifestyles and emphasize the personality of each space. The Nature 

collection can be viewed at Recer dealers or in one of the brand’s own showrooms. 

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20, Oliveira de Bairro, 3771-953 Aveiro
Telf. Phone +351 234 730 500 | Fax. +351 234 730 501/2
recer@recer.pt | www.recer.pt
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Jacuzzi®

[1]  Aquasoul Extra: Com dimensões generosas (190x150cm) e com três assentos, a 
banheira Aquasoul Extra possui, como toda a gama Aquasoul, quatro programas 
distintos de hidromassagem, propiciadores de uma reconfortante experiência  
do banho.
 Aquasoul Extra: With generous dimensions (190x150cm) and three seats, the Aquasoul Extra  

bath as the whole set, has four different hydro massage programs, providing a relieving  

bathing experience.

[2]  Aquasoul Lounge: A versão Lounge do modelo Aquasoul, com 180x80 cm, foi concebida 
com um assento de hidromassagem e está disponível nas versões encastrável e não 
encastrável com cantos apainelados.
Aquasoul Lounge: The version Lounge of the Aquasoul model, with 180x80cm was conceived with 

a hydro massage seat and is available in two versions: embedded or not, with paneled  corners.

[3]  Start!90: Cabine de duche com base redonda, a Start!90 permite uma nova vivência do 
banho. Sistema modular, a cabine é composta por superfícies de vidro e por uma base, 
destacável, em alumínio, possibilitando assim a sua deslocação.
Start!90: Shower cabin with round base. The Start!90 allows a new bathing experience. With a 

modular system, the cabin is comprised by glass surfaces and with a detachable base in aluminum 

enabling its displacement.

1

6 7

[4]  Unique: Definido como uma nova mini-piscina, o modelo Unique, concebido 
pelo designer Carlo Urbinati para a Jacuzzi®, pode ser instalado em qualquer 
compartimento da casa e está disponível em diversos materiais.
Unique: Defined as a new mini-pool, the model Unique, conceived by the designer Carlo 

Urbinati for Jacuzzi®, can be installed in any compartment of the house and is available in 

various materials.

[5]  Nova Encastrável: Mais recente criação do designer Carlo Urbinati para 
a Jacuzzi®, a linha de Nova é constituída pelos modelos de banheiras de 
hidromassagem Base, Top e Aquasystem.
 New embedded: Latest creation of the designer Carlo Urbinati for Jacuzzi®, the Nova line 

consists in the models of hydro massage baths Base, Top and Aquasystem.

[6]  Nova não Encastrável: Disponíveis com ou sem bordo superior e com ou 
sem torneira, as banheiras de hidromassagem Nova adaptam-se a todos os 
ambientes graças aos seus requintados acabamentos.
New without embedment: Available with or without master board and tap, the Nova hydro 

massage tubs adapt themselves to all environments thanks to its exquisite finishing.

[7]  Nova Design: Nas versões encastrável e não encastrável, a banheira sem sistema 
de hidromassagem Nova Design distingue-se pelos seus traços harmoniosos e 
pela fruição que propicia.
 Nova Design: In the version embedded or not embedded, the tub Nova Design without 

hydro massage system distinguishes itself by its smooth lines and by the enjoyment  

that it renders.

4 5

Jacuzzi Europe
Tel. Phone +39 0434 859111
Agente em Portugal: Francisco Rosário, Tel.Phone +351 234 318 083
info@jacuzzi.it | www.jacuzzi.eu
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Aleluia Cerâmicas
Soluções Versáteis
Versatile Solutions
Empresa nacional, de capitais 100% portugueses, líder no sector dos pavimentos e revestimentos 
cerâmicos, a Aleluia Cerâmicas tem na Inovação, Qualidade e Design os valores que a orientam, no 
sentido de apresentar um conjunto de produtos e de soluções versáteis, apto para se adaptar aos 
mais distintos estilos de vida.
Composta por seis marcas, especializadas em diferentes tipos de cerâmica e com características 
específicas, a Aleluia Cerâmicas apresenta um leque de materiais que inclui propostas das mais 
clássicas às mais actuais. 
Sempre na vanguarda do sector, a empresa portuguesa lançou recentemente as colecções 
Portland e Tempo. Em porcelanato corado e com novos formatos e espessuras, as duas séries 
conferem às superfícies onde são aplicadas um ambiente elegante e contemporâneo graças à sua 
apurada gama de cores e à delicadeza e originalidade dos padrões.

A nationally funded Portuguese company, and leading name in ceramic flooring and wall coverings, Aleluia 

Cerâmicas governs itself to values that include innovation, quality and design, to create a series of products 

and versatile solutions, able to be adapted to the most varied of lifestyles.

Made up of six brands, specialised in different kinds of ceramics, and with specific characteristics, Aleluia 

Cerâmicas presents a range of materials that include suggestions from the most classic to the most 

contemporary. 

Always at the cutting edge of the sector, the Portuguese company recently launched its Portland and Tempo 

collections. In painted porcelain and with new formats and thicknesses, the two series confer an elegant and 

contemporary feel to the surfaces on which they are applied thanks to their refined range of colours and to 

the delicateness and originality of their patterns.

Aleluia Cerâmicas, S.A.
Quinta do Simião – Apartado 3024 | 3801-101 Aveiro
Tel. Phone +351 234 305 600 | Fax +351 234 305 699
geral@aleluia.pt | www.aleluia.pt
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banho & co
[1]   Os modelos AB 001 e KO 002, da Burgbad, líder em móveis 

de banho de alta qualidade, simbolizam a qualidade e 
compromisso do desenho, da função e dos materiais, desde o 
primeiro esboço ao uso diário.
The AB 001 and KO 002 models from Burgbad, leading name in quality 

bathroom furniture, symbolise quality and commitment to design, 

function and materials, from the first design sketch to everyday use.

[2]  O lavatório Muse Freestanding Nero, da Catalano,  
é um projecto de formas suaves que combina  
o conhecimento profundo do desenho dos objectos  
e a tecnologia contemporânea.
The Muse Freestanding Nero washbasin from Catalano, is a project of 

smooth lines that combines thorough understanding of object design 

and contemporary technology.

[3]  Elegante e plena de design, a misturadora monocomando L3, 
da Frisone Rubinetterie, reflecte a filosofia do seu fabricante, 
aliando o material de alta qualidade e a tecnologia  
à produção moderna.
 Elegant and design rich, the L3 single command mixer tap from 

Frisone Rubinetterie, reflects the philosophy of its manufacturer, 

combining high quality material and technology with modern 

production.

[4]  Acquapura é um painel de duche, da Fantini Rubinettiign, 
composto por chuveiro em cascata, 378 jactos frontais, 
iluminação LED, chuveiro de mão e misturadora termostática. 
Disponível em acabamento pérola, bronze ou antracite.
 Acquapura is a shower panel from Fantini Rubinettiign, combining 

a cascade shower, 378 frontal jets, LED lighting, hand shower and 

thermostatic mixer. Available in pearl, bronze or anthracite finish. 

banho & co
R.General Humberto Delgado, 410 | 3030-327 – Coimbra
Tel.Phone / Fax 239 705 839
banho-co@banho-co.com | www.banho-co.com
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Cumprindo rigorosamente esta máxima, a Aquagrês 
é um convite ao «bom» egoísmo, apresentando um 
conjunto de soluções de banho exclusivas, vincadas 
pelo requinte, mas versáteis, já que facilmente se 
adequam ao estilo de vida de cada um, para  
uma vida melhor.
Ao ritmo das últimas tendências, a Aquagrês 
conserva um atendimento tradicionalista em que 
o tempo dedicado ao cliente não é medido e a 
personalização é um factor primordial. Os vários 
ambientes encontrados no showroom da Aquagrês, 
em Mafra, indica uma clara aposta num estilo que 
procura sempre o equilíbrio entre a estética e a 
funcionalidade, garantido a qualidade através das 
mais reconhecidas marcas do mercado.

Precisely fulfilling this maxim, Aquagrês is an invitation to 

a good kind of selfishness, presenting a series of exclusive 

bathroom solutions, rich in sophistication, yet versatile given 

that they easily adapt to anyone’s lifestyle, for a better life.

Following the latest trends, Aquagrês retains traditional 

service, in which the time dedicated to the client is not 

measured and personalisation is of prime importance. The 

various environments found in the Aquagrês showroom in 

Mafra, point to a clear style heralding the balance between 

looks and functionality, ensuring quality through the most 

renowned brands in the market.

Aquagrês
Estrada Mafra – Ericeira, Km 7.05, Casal Morão, Sobreiro  
2640-577 Mafra
Tel. Phone  261 819 211 | Fax 261 819 261 
www.aquagres.com | aquagres@sapo.pt

Aquagrês
Seja Egoísta!
Be Selfish!
Mais do que uma peça em grés, um molde de metal ou um acessório em acrílico, os 
materiais com que lidamos, pelas cores e pelas formas, transmitem-nos sensações 
que influenciam o nosso dia-a-dia. A satisfação pessoal começa nos primeiros 
minutos de cada dia, onde as emoções criadas podem fazer a diferença.

More than a piece of sandstone, a metal frame or an acrylic accessory, the materials we deal 

with, through their colours and shapes, transmit sensations that influence our day to day. 

Personal satisfaction begins with the first minutes of every day, where the emotions created 

can make a real difference.
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[1]  Sensis é um conjunto de acessórios da Pombo Design, fabricado integralmente em barra e 
tubo de latão de perfil rectangular e com componentes em cerâmica branca, que imprime 
modernidade ao espaço do banho.
Sensis is a collection of accessories of Pombo Design, made entirely of brass bar and tube with a 

rectangular outline and white ceramic components that confer modernity to the bathroom space.

www.pombo.pt

[2]  A nova coluna Laos, da Sanitana, traz as mais refrescantes e exóticas atmosferas até aos 
espaços de banho. Os seus contornos curvilíneos e a conjugação entre o inox e o acrílico 
desenham uma peça com um visual único. 
 The new column Laos, by Sanitana, brings the most refreshing and exotic atmosphere even to bathroom 

spaces. Its curvilinear contours and the combination between stainless steel and acrylic, design a piece with 

a unique look.

www.sanitana.com

[3]  A Sicis, conhecida na Europa como «a fábrica de arte do mosaico», prima pela originalidade. A 
banheira Maxima, revestida a pastilha de ouro em esmalte de vidro, sublinha o lado primoroso e 
inovador da marca.
 Sicis, known in Europe as «the art factory of mosaic», excels by its originality. The tub Maxima with enamel 

glass on gold pastille coating, underlines the excellent and innovative side of the brand.

 www.sicis.com

  
[4]  A linha Conceptline é totalmente produzida em Portugal, na empresa Movoeste Lda., e 

possibilita a criação de espaços únicos que conjugam a funcionalidade e o design em  
distintos ambientes.
The line Conceptline is fully produced in Portugal, in the company Movoeste Lda., and allows the creation of 

unique spaces that combine the functionality and design in different environments.
www.conceptline.biz



Listor
Cenários de Conforto
Settings of Comfort
A Listor é uma empresa de compromissos sólidos, quer no relacionamento que 
empreende com parceiros e clientes quer na escolha das melhores marcas. A 
experiência permitiu-lhe a especialização no ramo dos pavimentos flutuantes, 
tornando-se um destacado importador e distribuidor de materiais de construção.
A pensar nos espaços de banho elegantes, Aqua-Step é um pavimento 100% à prova 
de água e sem perfis de dilatação. Também em evidência, e pensado para a renovação 
simples da sala de banho, Maëstro-Waterwall é um inovador sistema de painéis para 
paredes interiores resistentes à água com uma variedade de acabamentos.

Listor is a company that is strongly committed, both in terms of its relationship enjoyed with 

partners and clients, and in the selection it makes of the finest brands. Experience has enabled 

it to refine its specialist area to laminate flooring, becoming a noted importer and distributor of 

construction materials.

For use in the creation of elegant bathrooms, Aqua-Step laminate flooring is 100% waterproof 

and suffers 0% swelling. Also of great interest, and designed for the easy renovation of bathroom 

settings, Maëstro-Waterwall is an innovative waterproof panelling system for interior walls, 

available in a variety of finishes. 

www.listor.com
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Bruma
[1]  Line Cascade: De elegante design, os chuveiros Line Cascade da 

Bruma, disponíveis nas opções de cascata e chuveiro, possuem 
regulação de caudal até um mínimo de 9 litros/minuto e sistemas 
de anti-estagnamento de águas, anti-calcário e anti-gota.
Line Cascade: Featuring elegant design, Line Cascade showers from 

Bruma, available in cascade and showerhead options, can regulate  

their flow to a minimum of nine litres a minute and enjoy water  

anti-stagnation, anti-limescale and anti-drip systems.

[2]  Spring Rain: Como uma chuva primaveril, os chuveiros Spring 
Rain emitem um agradável jorro de água e possuem regulação de 
caudal até um mínimo de 9 litros/minuto e sistemas de  
anti-estagnamento de águas, anti-calcário e anti-gota.
Spring Rain: Like a springtime shower, the Spring Rain showerheads emit 

a pleasant spray of water, can regulate water flow to a minimum of nine 

litres a minute and enjoy water anti-stagnation, anti-limescale and  

anti-drip systems.

[3]  Lusa-Inox: Com a criação da linha Lusa-Inox a Bruma tornou-se 
a primeira empresa nacional produtora de torneiras em aço 
inoxidável. Com benefícios para a saúde e para o meio ambiente, 
as torneiras Lusa-Inox são igualmente duráveis e requintadas.
 Lusa-Inox: With the creation of the Lusa-Inox range, Bruma has become 

the first company in Portugal to produce stainless steel taps. With 

benefits for health and for the environment, the Lusa-Inox taps are both 

durable and sophisticated.

  
[4]  Adamastor: Sempre na vanguarda do sector da criação de 

torneiras, a Bruma lançou o modelo Adamastor, uma linha 
completa de misturadoras para banho e cozinha realizada em 
Ecobrass®, liga de latão isenta de chumbo, com vantagens 
ecológicas e benefícios para a saúde.
Adamastor: Always at the forefront of the tap creation sector, Bruma 

has launched the Adamastor model, a complete range of mixer taps for 

bathrooms and kitchens made out of Ecobrass®, lead-free brass, good 

for the environment and for your health.

Bruma
Zona Industrial de Sam, Pavilhões 9-10 | Apartado 7115
4764-908 Famalicão
Tel. Phone +351 252 491 977 | Fax  +351 252 491 979
info@bruma.pt | www.bruma.pt

1 2

3

4

<Banho> Bath

P
U

B



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

8

1 2

3 4

[1]  Projectada para ser admirada, a AQ Bathroom Collection de Jaime Hayon desvenda um 
conjunto de peças encaradas como objectos de mobiliário, que podem ser utilizadas não só 
no espaço do banho, mas também em qualquer outro lugar da casa.
Designed to be admired, the AQ Bathroom Collection by Jaime Hayon unveils a set of objects regarded 

as furnishing pieces that can be used not only in the bathroom space but also, elsewhere in the home.

www.hayonstudio.com

[2]  A Neutra Design, representada em Portugal por Dynamic 444, propõe uma colecção que 
alia a água e a pedra num único objectivo: recuperar toda a plenitude do bem-estar. Uma 
colecção de banheiras e lavatórios fora do tempo, onde a simplicidade do desenho torna as 
peças imutáveis.
 Neutra Design, represented in Portugal by Dynamic 444, offers a collection that allies water and 

stone in a single purpose: to recover the absolute well-being. A collection of timeless bathtubs and 

washbasins where the simplicity of design turn pieces unchangeable.

www.neutradesign.it

[3]  Os desenhos simples e modernos das superfícies em cerâmica da Kerasan transformam a 
casa de banho numa obra de arte contemporânea, onde a beleza se combina com agilidade, 
resistência e durabilidade natural da cerâmica.
The simple and modern design of Kerasan ceramic surfaces turn the bathroom in a work of 

contemporary art, where beauty is combined with agility, resistance and natural ceramic durability.

www.kerasan.it

  
[4]  Colorida e transparente, a banheira Jolie, criada em poliéster / resina acrílica, é resistente 

ao desgaste e ao calor. A peça desenhada por Bruna Rapisarda para a Regia está disponível 
em vermelho, verde maçã, laranja e azul.
Colored and transparent, the Jolie bathtub, set up in polyester/ acrylic resin is resistant to wear and 

heat. The piece designed by Bruna Rapisarda for Regia is available in red, apple green, orange and blue.
www.regiasrl.it

<Banho> Bath





<Banho> Bath

SILESTONE®

Ambientes em Harmonia
Harmonious Settings

A Silestone®, marca da Cosentino, destaca-se no segmento do banho pela procura 
constante da harmonia entre o lado funcional e estético dos espaços nos quais se 
insere. Líder em superfícies de quartzo, a Silestone® apresenta agora uma linha 
inovadora de equipamento de banho, onde o material se confunde com o lugar.
Os modelos Equilibrium e Simplicity, os lavatórios Unique, as bases de chuveiro Ducal, 
Fresh e Kador estão disponíveis numa ampla variedade de cores, permitindo uma 
completa uniformidade entre os vários elementos.
Depois das já conhecidas soluções para revestimento e pavimento de banhos, a 
Silestone® apresenta, assim, um exclusivo conjunto de equipamentos para banho que 
se completam numa partilha exemplar entre tecnologia, cor e design.

Silestone®, a Cosentino brand, stands out in the bathroom sector for its constant quest for 

harmony between the functional and aesthetic elements of the spaces in which it is used. Market 

leader in quartz surfacing, Silestone® now presents an innovative range of bathroom equipment, 

where the material blends into its surroundings.

The «Equilibrium» and «Simplicity» models, the «Unique» hand basins, the «Ducal», «Fresh» 

and «Kador» shower bases are all available in large variety of colours, allowing total consistency 

between the various elements.

Following in the footsteps of its recognised bathroom flooring and wall covering solutions, 

Silestone® thus presents as exclusive range of bathroom equipment, where elements 

complement each other in an exemplary interaction between technology, colour and design.

Cosentino Portugal
www.cosentinogroup.net | info-portugal@cosentinogroup.net
Porto Oporto: +351 229 270 097 | Lisboa Lisbon: +351 219 666 221 | 
Algarve: +351 289 562 510

Silestone®
www.silestone.com
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[1]  Mi-Specchio, da Robots, é uma estante para roupa versátil e original. É composta 
por um perfil de alumínio e possui no interior um espelho. No verso, existem dois 
ganchos em U, fixados numa base de aço com um dispositivo rotativo. 
Mi-Specchio by Robots is a shelf for changeable and original clothing. Composed by an 

aluminum outline and with a mirror inside. On the back there are two hooks in U, set on a 

steel base with a rotating device.

www.robots.it

[2]  O cesto de roupa Vipp 441, desenhado pelo gabinete de design da Vipp, foi 
inspirado no clássico balde com pedal criado em 1939 pelo fundador da marca, 
Holger Nielsen. O Vipp 441 está à venda em aço branco ou preto lacado e 
borracha.
 The clothes basket Vipp 441, designed by the office of Vipp Design, was inspired in the 

classic bucket with pedal set up in 1939 by the founder of the brand Holger Nielsen.  

Vipp 441 is for sale in white steel, black lace or in rubber.

www.vipp.com

[3 e 4]  Desde a pureza dos brancos até à sofisticação dos pretos, passando pela 
emoção dos azuis e beges, a linha de banho da Home Concept reflecte 
a elegância e o requinte da marca. A colecção é composta por toalhas e 
roupões de excelente absorção, fabricados em 100% algodão.
Since the pureness of white up to the sophistication of blacks, moving through the 

emotions of blue and off-white, the bathroom line of Home Concept reflects the 

elegance and refinement of the brand. The collection consists on towels and bathrobes 

of excellent absorption, made of 100% cotton.
www.homeconcept.pt
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[1]  A fazer lembrar uma confortável cadeira, a banheira Arne da Rapsel transforma o íntimo 
momento do banho num lugar de descanso. Com Design SODA Nada Nasrallah + Christian 
Horner, Arne propõe ambientes com carácter.
Remembering a comfortable chair, the tub Arne by Rapsel turns the intimate moment of bathing in a 

relaxing place. With SODA Design Nada Nasrallah + Christian Horner, Arne proposes environments with 

nature. 
www.rapsel.it

[2]  Begonia é a proposta da Bisazza para uma casa de banho aprimorada e singular. A mistura 
em mosaico de vidro numa escala cromática de verdes, da autoria de Carlo Dal Bianco, enche 
qualquer espaço de banho de cor e glamour.
Begonia is the proposal of Bisazza for a perfect and singular bathroom. The mixture of glass mosaic in 

a color scale of greens, of the responsibility of Carlo Del Bianco, fills any bathroom space of color and 

glamour.

www.bisazza.com

[3]  Acquazzurra é uma coluna de duche com LEDs, de diferentes cores, integrados no chuveiro 
concebido por Franco Sargiani para a Fantini. O fluxo de água influenciado pela tonalidade da 
luz desperta no banho uma sensação de cromo terapia. 
Acquazzurra is a shower column with LEDs of different colors conceived by Franco Sargiani for Fantini. 

The water flow influenced by the shade of light awakens a sense of chromium therapy.

www.fantini.it

  
[4]  A Deltacalor apresenta Stendy, o mais revolucionário secador de toalhas, que não só aquece 

a sala e as toalhas de banho, mas se transforma num suporte para roupa num simples gesto. 
Stendy está à venda em diferentes cores e tamanhos.
Deltacalor presents Stendy, the most revolutionary towel dryer which not only warms the room and the 

towels, but becomes a support for clothes in a simple gesture. Stendy is sold in different colors and sizes.
www.deltacalor.com

<Banho> Bath



CASTELO
[1 e 2]  Constellation é uma colecção de misturadoras de banho, da 

Fratelli Frattini, que surpreende ao abordar na perfeição 
os estilos retro e vanguardista, num compromisso entre a 
qualidade construtiva e o design italiano.
Constellation is a collection of bathroom mixer taps by Fratelli 

Fratinni, which stands out for its successful approach to retro and 

cutting edge style, in a commitment of build quality and Italian 

design.

[3 e 4]  A série de placas de comando INO-X, composta por seis 
modelos distintos, sublinha a elegância e a essência das 
formas. A placa INO-X, de fácil instalação e compatível com o 
autoclismo interior darling OLI74 de accionamento mecânico, 
está disponível exclusivamente em aço inoxidável, nos 
acabamentos mate e cromo.”
The INO-X range of flush control panels, comprising six different 

models, stresses the elegance and essence of form. The INO-X panel, 

easy to install and compatible with the Darling OLI74 internal flushing 

mechanism, is available exclusively in stainless steel, in matt and 

chrome finishes.

Estas colecções inovadoras podem ser apreciadas e adquiridas na 
C.S.CASTELO, empresa, com sede junto ao Grande Porto, dedicada à 
comercialização de produtos para o universo da casa, representante 
de marcas conceituadas como a Oli, a Fratelli Frattini e Novellini.
These innovative collections can be seen and purchased at C.S.CASTELO, a 

company based close to Greater Oporto, dedicated to the sale of products for 

the home and representing renowned brands such as Oli, Fratelli Frattini and 

Novellini. 

1 2

4

www.frattini.com 

www.oli.pt 
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<Design> 

Roca
Simplesmente Siza
Simply Siza

Porque o design é um dos conceitos basilares da 
Roca, surge a série Simplesmente Siza pelo traço 
do mais reconhecido arquitecto português. Num 
compromisso com a estética e fiel à concepção 
histórica das louças e mobiliário de banho, Siza 
Vieira faz a sua primeira incursão neste universo 
com uma série que privilegia a ergonomia das 
formas, a suavidade das texturas e a versatilidade 
dos objectos. Por querer desenhar «uma colecção 

Because the design is one of the basic concepts of Roca, 

the series Simply Siza comes from the hands of the 

most recognized Portuguese Architect. In a commitment 

with aesthetics and loyal to the historical conception of 

bathroom ware and furniture, Siza Vieira makes his first 

incursion in this universe with a series that focuses on 

the ergonomics of the shapes, the softness of textures 

and the versatility of objects. By wanting to design «a 

collection of bathroom ware that seems like bathroom 

de louça de sanitária que parece louça sanitária», 
Siza desenvolveu seis peças sanitárias e seis 
móveis adaptáveis a espaços urbanos e rurais, 
nas cores branco e pergamon. Simplesmente Siza, 
destinada a um segmento médio da população, é 
uma série acessível que nunca descurou a elevada 
componente tecnológica, aposta contínua  
da Roca e do seu departamento de  
Investigação & Desenvolvimento.

ware», Siza developed six sanitary pieces and six pieces 

of furniture adaptable to urban and rural spaces, in the 

color white and pergamon. Simply Siza, destined to a mid 

class segment of the population, is a series that never 

disregarded the high technological component  

nor the continuous bet of Roca and of its  

Research & Developing Department.

www.roca-sa.com
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«Lexus L-finesse – Crystallised Wind»

A Unidade do Design 
The Unity of Design
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Lexus

Sou Fujimoto, um dos mais reconhecidos arquitectos japoneses, reinterpreta a filosofia 
do desenho Lexus «L-finesse» numa dinâmica instalação, apresentada na Semana do 
Design em Milão, que combina a unidade do espaço, som e iluminação.
A exposição «Lexus L-finesse – Crystallised Wind» ostenta uma peça de arte em acrílico 
baseada num protótipo do super desportivo LF-A da Lexus, bem como uma cadeira 
também em acrílico, que mostram a harmonia entre dois elementos opostos: o natural 
e o artificial. 

Sou Fujimoto, one of the most renowned Japanese architects, reinterprets the Lexus «L-finesse» 

design philosophy in a dynamic installation, presented at the Design Week in Milan, which 

combines the unity of space, sound and lighting.

The «Lexus L-finesse – Crystallised Wind» exhibition boasts a piece of art in acrylic based on a 

prototype of the LF-A super sports car from Lexus, as well as a chair, also made of acrylic, which 

show the harmony between two opposing elements: the natural and the artificial.h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

02

<Design>



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

04

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

05

<Design>

bulthaup – Citrina
A Estética Sublime
Sublime Good Looks
Representada em Portugal pela Citrina, desde 
2004, a bulthaup torna vital o espaço da cozinha, 
revelando superfícies e volumes dinâmicos. 
Projectar o conforto é uma tarefa de todos os dias, 
é um compromisso com a estética e a execução 
técnica ao mais alto nível.

Represented in Portugal by Citrina since 2004, bulthaup 

turns the kitchen space into a vital household location, 

revealing dynamic volumes and surfaces. Designing 

comfort is an everyday task and a commitment to good 

looks and technical execution at the very highest level. 

Na última feira de design de Milão, em Itália, a 
bulthaup apresentou formas sedutoras para serem 
vividas na plenitude, num jogo de luzes, sombras, 
materiais e texturas.
O sistema bulthaup b3 expressa um conceito 
arquitectónico sem nunca renunciar à 
funcionalidade. Marcado pela sensação de leveza, o 
novo sistema de abertura desenhado para módulos 
coluna produz um efeito escultural. Associada a 
isto está a organização interior adaptável às várias 
necessidades do dia-a-dia. 
Sem adornos supérfluos e uma pureza 
estética sublime, o desenho da bulthaup traz 
autenticidade à cozinha.

At the latest edition of the Milan design fair in Italy, 

bulthaup presented seductive forms to be lived to the full, 

in an interplay of light, shadow, materials and textures.

The b3 bulthaup system expresses an architectural 

concept without ever going against functionality. Marked 

by the sensation of lightness, the new opening system 

designed for column modules produces a sculptural 

effect. This is joined by interior organisation adaptable to 

the various needs of day-to-day living. 

Without superfluous adornments and expressing sublime 

aesthetic purity, bulthaup design brings authenticity to 

the kitchen.

bulthaup – Citrina
Rua das Salinas, nº1 | 8800-337 Tavira – Algarve
Tel. Phone +351.281 325 625 |351.919 376 006 
info@citrina.pt | www.bulthaup-citrina.com
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A 48ª edição do I Saloni 2009, que integrou o Salão 
Internacional do Móvel, a Exposição Internacional 
de Complementos de Mobiliário, a Euroluce 
– Exposição Internacional de Iluminação –, e o 
Salão Satélite, trouxe um sopro de criatividade 
à cidade de Milão, em Itália, de 22 a 27 de Abril. 
Num ambiente de crise global, a feira excedeu as 
expectativas ao acolher um total de  
315.385 visitantes e 2.723 expositores, dos  

The 48th edition of the I Saloni 2009 that incorporated the 

International Exhibition of Furniture, the International 

Furnishing Accessories Exhibition, the Euroluce – 

International Lighting Exhibition and the Satellite Lounge, 

brought a blast of creativity to the city of Milan, Italy, from 

the 22nd to the 27th of April. In a global crisis environment, 

the fair exceeded all expectations by welcoming a total of 

315,385 visitors and 2723 expositors, of which 911 came 

from outside of Italy.  In the fair that takes a 360º glance 

I Saloni 2009
Sentir o Design
Feeling Design
Texto de Text by Cátia Fernandes

1

quais 911 vieram de fora de Itália. Na feira 
que lança um olhar de 360º sobre o sector do 
mobiliário, pulsaram as tendências do design com 
objectos e stands icónicos. 
Com diversos eventos paralelos a acompanharem 
o I Saloni, esteve em destaque a animada Zona 
Tortona com as atenções voltadas para as  
17 empresas portuguesas que, para além dos 
19 novos objectos de design apresentados, 
surpreenderam com decoração de interiores, 
música, prova de produtos portugueses e uma 
atmosfera positiva.

upon the furniture sector, vibrated the design trends with 

objects and iconical stands. 

With diverse events happening leading along with  

the I Saloni, the lively Tortona Area was in the highlights 

with its attention held upon the 17 Portuguese 

Companies that, beyond the attentions directed towards 

19 new design objects presented, amazed with the 

interior decoration, the music, the demonstration of 

Portuguese products and the positive atmosphere.

<Design> 

1. Fotografia Photography Alessandro Russotti
2., 3. Fotografia Photography Saverio Lombardi Vallauri
4. Fotografia Photography Luciano Pascali
5., 6. Fotografia Photography Saverio Lombardi Vallauri

www.cosmit.com
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Frasa
Soluções Distintas
High Standing Solutions

A cozinha, hoje, adquire um estatuto fundamental 
nas habitações: como um espaço de convívio é 
vista, na maior parte das vezes, como um lugar 
funcional, mas também de conforto. A Frasa, no 
mercado desde 1990, reconhece a importância do 
design no desenvolvimento de equipamentos de 
cozinha ao mais alto nível, no que diz respeito à 
qualidade e inovação, dispondo de soluções únicas 
que vão ao encontro das necessidades do dia-a-dia 
dos seus utilizadores.
Tendo como filosofia «viver e renovar o prazer da 
cozinha», a Frasa permite espaços multifuncionais 
que combinam a versatilidade e a sofisticação. O 
desenho elegante e a performance irrepreensível 
dos equipamentos Frasa prestam homenagem 
à cozinha, numa abordagem tecnológica que se 
funde numa estética intemporal.

The kitchen today, acquires a fundamental status in the 

home: as a space of coexistence is seen in most of the 

time, as a functional place, but also of comfort. Frasa, 

in the market since 1990, recognizes the importance of 

design in the development of kitchen equipment at the 

highest level, regarding quality and innovation, laying out 

unique solutions that encounter the daily needs of users.

With the philosophy «to live and renew the pleasure 

of cooking», Frasa allows multifunctional spaces that 

combine versatility and sophistication. The elegant 

design and impeccable performance of the equipments 

Frasa, pay tribute to the kitchen, with a technological 

approach that is based on a timeless aesthetic. 

Beyond producing and marketing its own brand, the 

company, located in Vila Nova de Gaia, is exclusive 

representative in Portugal of recognized brands as 

Blanco, KWC, Viking, In-Sink-Erator or Ritter. Frasa, 

that in the last couple of years has been rendering 

the brand internationally, bets on a wide distribution, 

capable of reaching the most diverse customers, in the 

logic of proximity, in which are not spared efforts to 

Para além de produzir e comercializar a sua 
própria marca, a empresa, situada em  
V. N. de Gaia, é representante exclusiva em 
Portugal de reconhecidas marcas internacionais 
como Blanco, KWC, Viking, In-Sink-Erator ou 
Ritter. A Frasa, que vem internacionalizando 
a marca nos últimos anos, aposta numa vasta 
distribuição, capaz de alcançar os mais variados 
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clientes, numa lógica de proximidade, onde não 
são poupados esforços para se encontrarem os 
mais adequados produtos e o melhor know-how 
especializado para a sua aplicação.
Tanto em ambientes residenciais como 
profissionais, a Frasa dispõe de uma gama de 
produtos que aproxima harmoniosamente a 
funcionalidade e tecnologia ao carácter dos 
objectos essenciais numa cozinha.

find the best products and specialized know-how  

for its implementation.

Both in residential and business environments, Frasa has 

a range of products that bring together harmoniously, 

functionality and technology to the essential nature of 

the objects in a kitchen.

Frasa
Rua da Regedoura 396 | 4415-517 Grijó | Portugal
Tel. Phone +351 227471550 | Fax: +351 227471559
info@frasa.pt | www.frasa.pt

<Design>
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Já considerada a casa mais inteligente do país, 
a Kasa do Futuro reúne num terreno de seis mil 
metros quadrados de arquitectura, alta tecnologia 
e sustentabilidade, revelando-se um projecto que 
revoluciona o conceito de habitação.
Idealizada por Carlos Azenha e projectada pelo 
arquitecto Ricardo Simões, do atelier Traço Urbano, 
a Kasa do Futuro apresenta-se como uma moradia 
de elevada qualidade e máxima segurança, onde o 
presente e o futuro partilham o mesmo espaço. 

Considered the country’s most intelligent house, the Kasa 

do Futuro combines architecture, high technology and 

sustainability on a piece of land measuring six thousand 

square metres, to reveal a project that revolutionises the 

concept of living.

Conceived by Carlos Azenha, and designed by architect 

Ricardo Simões, from the Traço Urbano studio, the Kasa 

do Futuro is a high quality, high security house, where the 

present and the future share the same space. 

Kasa do Futuro
No Limiar da Imaginação
On the Threshold of Imagination
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias de Photographs by Miguel Costa

<Arquitectura> Architecture
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A concepção desta moradia de 
luxo prolongou-se por três anos, 
permitindo desenvolver e testar 
todas as soluções disponíveis, onde 
colaboraram mais de  
50 empresas. De traços simples  
e contemporâneos, a Kasa do 
Futuro aposta nos melhores 
produtos no mercado, desde 
a construção, à decoração 
de interiores e à domótica, 
implementados em prol  
da comodidade e boa  
gestão energética.
Situada sobre o vale de Marvão, a 
cerca de 5Km do centro da Ericeira, 
a Kasa do Futuro funde-se na 
paisagem de forma irrepreensível. 
Com uma vista deslumbrante para a 
praia de Ribamar, a piscina e toda a 
decoração de exteriores, a cargo  
da Alaire, proporcionam uma 
vivência de ambientes sublimes  
no limiar da imaginação.

The creation of this luxury home has 

lasted some three years, allowing the 

development and analysis of every 

solution available, and the collaboration 

of over 50 companies. Of simple and 

contemporary lines, the Kasa do Futuro 

uses the best products available on the 

market, from construction, to interior 

design and home automation systems, 

implemented for the benefit of comfort 

and good energy management.

Located over the Marvão Valley, about 

five kilometres from the centre of 

Ericeira, the Kasa do Futuro blends 

impeccably into the landscape. With 

a stunning view over Ribamar beach, 

the swimming pool and all outdoor 

décor care of Alaire, provide a sublime 

experience of environments on the 

threshold of imagination. 

<Arquitectura> Architecture
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Dragão 
Caixa
Desenho Sustentável
Sustainable Design
Texto de Text by Cátia Fernandes  
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

O Dragão Caixa representa o traço que faltava 
no desenho dos equipamentos desportivos do 
F. C. Porto. Situado numa complexa parcela de 
terreno, junto à Via de Cintura Interna, no Porto, 
o pavilhão desportivo é da autoria do gabinete de 
arquitectura Risco, de Manuel Salgado. Em termos 
formais e organizacionais, o complexo apresenta- 
-se como uma espécie de apêndice do Estádio do 
Dragão por receber algumas das características 
estéticas – painéis de betão branco que revestem 
o corpo superior do edifício – e por estar unido  
por um corredor onde circulam as principais  
infra-estruturas. O pavilhão, cuja forma 
rectangular, com as extremidades ovais, responde 
de forma eficaz às exigências do terreno, tem 
capacidade para 2007 pessoas e organiza-se em 
três pisos: no piso -1 estão situados os balneários, 
a ligação ao Estádio e as infra-estruturas de apoio 
ao desporto; o piso 0 desenha todas as áreas de 
circulação do público e no piso 1 situa-se a zona 
VIP e acesso à imprensa.

The Dragão Caixa is the missing link in the design of the 

sporting facilities for F.C. Porto. Located on a complex 

piece of land, close to the Inner Ring Road, in Oporto, the 

sports centre is designed by Risco architectural practice, 

belonging to Manuel Salgado. In terms of form and 

organisation, the complex is a kind of extension of the 

Estádio do Dragão (the football giant’s home stadium), 

sharing some of its aesthetic characteristics – panels in 

white concrete coating the upper body of the building 

– and because it is linked by a corridor where the main 

infrastructures circulate. The centre, rectangular in 

shape with oval extremities, responds efficiently to the 

demands of the terrain, has a capacity for 2007 people 

and is organised over three floors: on level -1 we find the 

changing rooms, the connection to the stadium and the 

sports support facilities; level 0 is for public access; and 

level 1 features VIP and press areas.

<Arquitectura> Architecture
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Segundo Luís Silva, da PortoEstádio, esta foi a 
proposta que melhor compromisso estabeleceu 
entre o conforto, funcionalidade, estética e 
segurança. O espaço é totalmente perceptível 
ao primeiro utilizador. Representando uma 
área de construção de 13.900m2, o Dragão 
Caixa, que recebe influências ao nível técnico 
do Palau Blaugrana de Barcelona, apresenta-se 
ecologicamente eficaz. Para Jorge Estriga, do 
gabinete Risco, há muito que a sustentabilidade 
se tornou «um tema central» nos projectos que 
desenvolvem. Desde a predominância da luz 
natural, da utilização de LEDs, da tecnologia de 
ponta, passando pela climatização, o complexo é 
um espaço confortável para quem assiste e para 
quem actua.  
O Dragão Caixa, que serve de palco às modalidades 
de hóquei, andebol e basquetebol, foi inaugurado 
a 23 de Abril, 27 anos depois de Pinto da Costa ter 
assumido, pela primeira vez, a presidência do clube.

www.risco.org

According to Luís Silva, from PortoEstádio, this was the 

proposal that established the best compromise between 

comfort, functionality, looks and security. The space 

is clear to understand for the first user. Representing 

a total build area of 13,900 square metres, the Dragão 

Caixa, which is influenced on a technical level by the 

Palau Blaugrana in Barcelona, is ecologically efficient. For 

Jorge Estriga, from Risco, sustainability has long been 

a central theme in the projects they develop. From the 

predominance of natural light, to the use of LEDs and 

cutting edge technology, as well as air conditioning, the 

complex is a comfortable space for those viewing and 

those playing.

The Dragão Caixa, which serves as a venue for hockey, 

handball and basketball, was opened on April 23, 27 years 

after Pinto da Costa took on chairmanship for the first 

time of the club.

<Arquitectura> Architecture

www.fcporto.pt | www.risco.org
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Bjarke Ingels
«Yes Is More»
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas 
por Photos kindly given by  BIG – Bjarke Ingels Group

Como descreve o universo BIG?
A arquitectura é a arte e a ciência de redesenhar 
continuamente a superfície do nosso planeta, 
certificando-nos de que ela se adequa à forma que 
queremos viver. O que fazemos no BIG é tentar 
observar a forma como as pessoas vivem na cidade, 
o que gostam de fazer e, posteriormente, tentar 
encontrar novas formas de torná-lo possível. Uma 
cidade BIG é uma cidade que se adapta ao modo de 
vida dos seus habitantes – ao invés de tentar impor 
às pessoas as restrições de uma cidade que não se 
adapta à sua forma de estar.

Divertido, controverso, inovador e provocador  
são alguns adjectivos habitualmente associados 
ao gabinete BIG. Concorda com todos eles?  
Qual acrescentaria?
De forma geral tentamos sempre fazer com 
que todos estejam felizes, por isso, fico sempre 
surpreso quando há quem se sinta provocado com 

How would you describe the BIG universe?

Architecture is the art and science of continuously 

redesigning the surface of our planet by making sure, it 

fits to the way we want to live. What we do at BIG is to 

try to observe how people live in the city, what they like 

to do and then try to find new ways of making it happen. 

A BIG city is a city that fits to the living of its inhabitants 

– rather than forcing people into the constraints of a city 

that doesn’t fit their living.

Fun, controversial, innovative and provocative are some 

of the words often used with reference to BIG. Do you 

agree with them and are there any other words you 

would add?

In general we always try to make everybody happy – so 

it always surprises me when some people feel provoked 

by our ideas. I guess that when we try to squeeze as 

many concerns and as many different possibilities into a 

project as possible, it sometimes forces the architecture 

into unexpected forms and the shear surprise of seeing 

Mais do que a revolução das ideias 
e das formas, o dinamarquês 
Bjarke Ingels diz-se interessado 
na evolução. Com apenas 35 anos, 
é considerado uma das figuras 
mais influentes da sua geração 
por embarcar numa jornada de 
criatividade e desenvolver projectos 
surpreendentes saídos muitas vezes 
de um universo de cartoon onde ele 
só poderia ser… o arquitecto. 

More than a revolution of ideas and 
forms, the Danish Bjarke Ingels is 
interested in evolution. With only  
35 years, he is considered one of the 
most influential figures of his generation 
by engaging in a journey of creativity 
and by developing outstanding projects, 
often striking out of a cartoon universe 
where he could only be… the architect.

<Entrevista> Interview
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1. Bjarke Ingels
2. 3. 4. Pavilhão da Dinamarca, Expo Shanghai 2010, China
2. 3. 4. Danish Pavilion, Expo Shanghai 2010, China
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<Entrevista> Interview

5. Masterplan Ilha de Zira, Baku, Azerbaijão. 
6. 7. New Tamayo Museum, Cidade do México, México 
8. VM Houses, Copenhaga, Dinamarca
5. Masterplan Zira Island, Baku, Azerbaijan

6. 7. New Tamayo Museum, Mexico City, Mexico

8. VM Houses, Copenhagen, Denmark

a outra parece muita bonita. Posteriormente 
tentamos combiná-las, mesclando as ideias em 
mutantes e obras-primas. Gradualmente uma ideia 
grandiosa nasce deste caldo primordial de ideias 
iniciais e de princípios primitivos.

Num universo de cartoon, que personagem é 
Bjarke Ingels?
O arquitecto (risos).

Considera-se um contador de histórias?
Quando se é um escultor pode-se martelar num 
bloco de mármore até esculpir a mulher que 
queremos retratar, mas quando somos arquitectos 
temos de persuadir um exército de pessoas 
para fazer algo. O cliente tem de querê-lo, os 
engenheiros têm de provar que se manterá em pé, 
os mestres-de-obras têm de certificar que pode ser 
construído, os utilizadores têm de concordar que 
funciona, os moradores têm de querer  
viver lá, etc. Daí que a capacidade de comunicar  
as ideias seja, talvez, a competência mais  
essencial de um arquitecto!

In a cartoon universe, which character is Bjarke Ingels?

The architect (he laughs).

Do you see yourself as a story teller?

When you are a sculptor you can hammer on a block 

of marble until it looks like the woman you are trying 

to depict but when you are an architect, you have to 

persuade an army of people to get to do anything. The 

client has to want it, the engineers have to prove that 

it will stand; the contractor needs to certify that it 

can be built, the users have to agree that it works, the 

inhabitants have to want to live there, etc. So the capacity 

to communicate your ideas is perhaps, the most crucial 

skill of an architect!

5

6 7 8

as nossas ideias. Penso que quando tentamos 
abordar tantas preocupações e a maior diversidade 
de possibilidades num projecto quanto possível, 
por vezes, isso força a arquitectura a tomar formas 
inesperadas, e a surpresa de ver algo de tão 
diferente pode provocar algumas pessoas. Acho 
que levar a «Pequena Sereia» para a China não terá 
ajudado à nossa imagem de provocadores.

Quando projecta os seus trabalhos imagina-os 
sempre saídos de um storyboard cinematográfico?
Mais como um diagrama evolucionista de Darwin 
– do macaco ao Homem. Iniciamos por testar 
ideias primitivas. A partir deste excesso de ideias, 
começamos a seleccionar as propostas atractivas: 
uma ideia resolveria o programa muito bem, 

something so different might provoke some. I guess 

moving the «Little Mermaid» to China hasn’t helped on 

our image as provocateurs.

When you design your projects do you always create 

them as if coming from a storyboard?

More like a Darwinian evolutionary diagram – from 

monkey to man. We start by testing primitive ideas. 

From this excess of ideas, we start selecting attractive 

proposals: one idea resolved the program very well, 

another one looks very beautiful. Then we try to combine 

them by crossbreeding the ideas into mutants and 

masterpieces. Gradually a big idea evolves from this 

primordial soup of early ideas and primitive principles.
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A vossa proposta para o pavilhão da Dinamarca 
na EXPO 2010, em Shanghai, foi eleita. Quais as 
características principais deste edifício e como é 
que ele poderá representar um país e uma cultura?
Baseia-se essencialmente na primeira regra de 
documentário: «Mostra-o, não o digas». Ao invés 
de fazer uma peça de propaganda financiada 
pelo Estado cheia de palavras e imagens mas 
sem nenhuma experiência real, escolhemos 
proporcionar aos visitantes experiências reais 
de Copenhaga: as pessoas podem andar nas 
citadinas bicicletas dinamarquesas a partir do 
pavilhão dinamarquês até os pavilhões dos países 
vizinhos, as pessoas podem nadar na piscina de 
água realmente cristalina do porto de Copenhaga e 
podem ver a verdadeira «Pequena Sereia».

Que temas da sociedade contemporânea estão 
reflectidos nas vossas obras?
Actualmente estamos interessados em novas 
formas de sustentabilidade económica e 
ecológica. Sob a velha máxima de «Engenharia 
sem motores», estamos a tentar encontrar 
novas formas de eliminar maquinaria supérflua 

Your proposal was chosen for the Denmark Pavilion 

at EXPO 2010 in Shanghai. What are the main 

characteristics of this building and how can it represent 

a country and a culture?

It’s essentially based on the first rule of documentary: 

«Show it, don’t tell it». Rather than making a piece of 

state funded propaganda full of words and images but 

no real experiences – we have chosen to give the visitors 

real experiences from Copenhagen: people can ride 

Danish City bikes from the Danish pavilion to the neighbor 

countries, people can swim in a pool of real clean water 

from the Copenhagen harbor and they can see the actual 

«Little Mermaid».

9

10

11

12

13 14

<Entrevista> Interview

através de capacidade contemporânea de cálculo, 
computação e simulação.

O que considera ser um edifício icónico?
Para mim, icónico não é o mesmo do que 
espectacular, ou impressionante, ou imponente, 
é mais uma medida de compressão máxima da 
expressão na forma mínima, de comunicar o 
máximo com o menor número de palavras possível, 
de apresentar o máximo desempenho com um 
mínimo de gestos. É uma maneira de economia da 
forma – em que se destila uma ideia até a sua forma 
mais pura. Estou tentado em dizer que «Menos é 
Mais» (risos). Essencialmente, complexidade é a 
forma mais elevada de simplicidade. É aqui que 
o icónico se torna interessante para nós, como a 
máxima forma de complexidade: máximo efeito 
como um mínimo de meios, máximo conforto 
com o mínimo de consumo de energia, máxima 
funcionalidade com área mínima, máxima qualidade 
de vida com um gasto mínimo de recursos.

What themes of contemporary society are reflected in 

your works?

Currently, we are quite interested in new forms of 

economical and ecological sustainability. Under the 

headline of «Engineering without engines», we are trying 

to find new ways of eliminating superfluous machinery 

through contemporary capacity for calculation, 

computation and simulation. 

What do you consider to be an iconic building?

To me, iconic is not the same as spectacular or loud or 

overwhelming, it is rather a measure of compressing 

maximum expression into minimal form, to communicate 

as much with the fewest words as possible, to pack 

maximum performance with a minimum of gestures. 

It is a form of economy of form – in which you distill an 

idea in to its purest form. I’m tempted to say: Less is 

More (he laughs). Essentially, complexity is the highest 

form of simplicity. That’s where iconic is interesting 

to us – as the ultimate form of complexity – maximum 

effect with a minimum of means, maximum comfort with 

minimal energy consumption, maximum functionality 

with minimal area, maximum quality of life with a minimal 

expense of resources.
9. 10. 11. Mountain Dwellings, Copenhaga, Dinamarca
12. 13. 14. People’s Building, Shanghai, China 
9. 10. 11. Mountain Dwellings, Copenhagen, Denmark 

www.big.dk
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The restaurant on the first floor of the mythical Eiffel 

Tower reopened last April after suffering a major 

transformation. Renamed 58 Tour Eiffel, drawing the 

inspiration for this new identity from its altitude, the 

venue has changed into a dual space where tradition 

and modernity collide in a tribute to the most visited 

monument in the world.

With design care of Agence Jouin Manku, the restaurant, 

enjoying an area of 745 square metres shared between 

two floors, is home to a duo of sensation concepts, taking 

the visitor to different environments depending on the 

choice of meal she/he makes. 

<Espaço Público> Public Space

O restaurante do primeiro andar da mítica Tour 
Eiffel reabriu, no passado mês de Abril, após sofrer 
uma profunda transformação. Rebaptizado de 
58 Tour Eiffel, nome inspirado na sua altitude, 
transformou-se num duplo espaço onde a tradição 
e a modernidade se encontram num tributo ao 
monumento mais visitado do mundo.
Da autoria da Agence Jouin Manku, o restaurante, 
com 745 m2 distribuído por dois andares, alberga 
uma duplicidade de sensações, transportando o 
visitante por diferentes ambientes conforme a 
refeição que escolhe fazer. 

58 Tour Eiffel
Uma Experiência Parisiense
A Parisian Experience
Texto de Text by Mariana Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Agence Jouin Manku
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<Espaço Público> Public Space

Ao almoço é um fumegante caldeirão, de aspecto acolhedor e tons terra, com os pratos 
levemente cozinhados. À noite dá lugar a um ambiente íntimo e sofisticado, inspirado 
nas contemporâneas cervejarias parisienses. O metal e a madeira brilham num cenário 
onde a actriz principal é a magnífica vista do interior da Torre e sobre Paris, a iluminada 
cidade que o acolhe.
A cozinha, a cargo do chefe Alain Ducasse, viaja pelos genuínos sabores da gastronomia 
francesa a 58 metros de altura.

At lunchtime this is a bustling melting pot of the most welcoming variety in earthy colours and 

with a selection of light meals. At night, this all gives way to a cosy and sophisticated atmosphere, 

inspired by contemporary Parisian bars. Metal and wood shine in a setting where the leading role 

is taken over by the magnificent view of the tower’s interior and of Paris, the city of light in which 

it stands.

The cuisine, from famous chef Alain Ducasse, floats through the authentic flavours of French 

gastronomy at a steady altitude of 58 metres. 

<Espaço Público> Public Space

www.restaurants-toureiffel.com
www.patrickjouin.com

Villa Paçô

Tendo o mar no horizonte, o verde dos bosques 
como pano de fundo, esta magnífica casa surge 
neste idílico quadro pintado em tons de terra, ma-
deira e betão. 
Um quadro que nos leva a ver o mar... e a ouvir o 
murmúrio das ondas do oceano.

With the sea on the horizon and the green of the woods 

as a backdrop, this magnificent house appears in this idyl-

lic canvas painted in tones of earth, wood and concrete.

A canvas that takes us to see the sea... to hear the mur-

mur of the ocean waves.
Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts: +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu
www.royalvillas.eu

Área Terreno / Plot Size: 3.500m2

Área Construção / Built Area: 445m2

3 suítes / 3 bedroom suites

2 quartos de banho / 2 bathrooms

1 ginásio / 1 gym

1 sauna
1 piscina / 1 swimming pool

Cozinha totalmente equipada
Fully equipped kitchen

Privilegiada localização, com vistas de mar
Prime location, with sea views

Jardins / Gardens 
Bosques / Woods

Preço sob consulta / Price upon Request

Ref.ª 01/2008
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<Secção> Section

Aquafalls Spa Hotel
Um Elogio à Natureza
In Praise of Nature
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Aquafalls Spa Hotel

O verde carregado das soberbas montanhas da 
Peneda – Gerês e o azul do rio Cávado pintam um 
cenário irresistível, que serve de palco a um espaço 
invulgar: o Aquafalls Spa Hotel. Com a barragem da 
Caniçada à espreita, a propriedade que pertence 
à família Medeiros, num projecto de Rosário 
Rodrigues e Paulo Farinha,  desenha o que mais 
parece uma pequena aldeia. O edifício «mãe», onde 
se encontram duas suítes, o spa, o restaurante, 
o bar, sala de pequenos-almoços com vista 
panorâmica e auditório, e os 11 bungalows, que 
reúnem mais 22 suítes, elegantemente decorados 
e espalhados em diferentes patamares da encosta, 
proporcionam momentos perfeitos para desfrutar 
de belos dias de lazer.

The loaded green of the superb Peneda – Gerês 

Mountains and the blue of the River Cávado paint an 

irresistible scenario, which serves as the stage for a 

unique place: the Aquafalls Spa Hotel. With the Caniçada 

Dam in view, the property that belongs to the Medeiros 

family, in a project by Rosário Rodrigues and Paulo 

Farinha, depicts what could almost be described as a 

small village. The main building, in which two suites, 

the spa, the restaurant, the bar, the breakfast room 

with panoramic view and the auditorium are all located, 

and the 11 bungalows, which house a further 22 suites, 

elegantly decorated and dotted over different levels of 

the slope, provide perfect moments in which to enjoy 

leisurely days in peace.
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Nas piscinas, exterior e interior, joga-se com a 
ilusão de óptica provocada pelas águas, separadas 
por um simples vidro, com o Cávado a perder-se 
de vista. Recentemente eleito pela revista Tatler 
como um dos «101 melhores Spas do mundo», este 
spa, com 1.200m2 de área, reserva tratamentos 
exclusivos feitos com as plantas da região ou do 
catálogo da marca de cosméticos Sisley, presente 
pela primeira vez num hotel da Península Ibérica, 
que funcionam ao serviço do equilíbrio físico e 
mental e convidam ao descanso absoluto.
Um simples passeio pelo Aquafalls Spa Hotel, a 
paisagem inspiradora, o silêncio, apenas quebrado 
pela música das águas, lembram que uma ida ao 
Gerês é muito mais do que uma viagem ao único 
parque nacional português, é sentir na pele uma 
quietude eterna, numa diálogo exemplar entre 
Homem e Natureza.

In the swimming pools, indoor and outdoor, an optical 

illusion is produced by the wall of glass separating the 

two realms of water, while the River Cávado flows off 

into the far distance. Recently voted one of the  

«101 Best Spas in the World» by Tatler magazine, this 

spa facility, measuring some 1200 square metres in area, 

is home to treatments exclusively using regional plants 

or from the catalogue of cosmetics brand Sisley, present 

for the very first time in a hotel on the Iberian Peninsula, 

and ensuring physical and mental balance, as well as 

absolute relaxation.

A simple stroll around Aquafalls Spa Hotel, the inspiring 

landscape, the silence, broken only the music of water, 

remind us that a trip to Gerês can be much more than 

a journey to Portugal’s only national park – it is the feel 

on your skin of a eternal peace, in an exemplary dialogue 

between man and nature. 

www.aquafalls.pt

<Refúgio> Haven
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<Sabores> Flavours

Restaurante Egoísta
Lugar de Charme
Place of Charm
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

O espaço chama-se Egoísta mas o serviço que 
aqui se presta é de puro altruísmo. Recentemente 
inaugurado, o Restaurante Egoísta, no Casino 
da Póvoa, faz-se da vontade de proporcionar 
sabores exclusivos reinventados e inspirados 
na gastronomia tipicamente portuguesa. Da 
orientação do Chef Hermínio Costa nascem 
texturas e composições harmoniosas para a 
contemplação e palato dos mais exigentes. Com 
coordenação de Paula Marques e a arquitectura 
e os interiores da autoria de Miguel Esteves, o 
Egoísta, aberto à sexta e ao sábado, desenha 
uma imagem de exclusividade onde o requinte 
e o charme integram a lista dos principais 
ingredientes. A linguagem formal do espaço 
apresenta-se contemporânea, servindo o Bar de 
antessala da zona de refeições. Para além da carta, 
a aposta faz-se em dois menus de degustação, 
com ou sem a inclusão de vinhos, no serviço de 
excelência e no detalhe, transformando, assim, o 
Restaurante Egoísta num lugar paradigmático no 
norte do país.

The venue may be called «Egoísta» but the service 

provided here is of the purest altruism. Recently opened, 

the Restaurante Egoísta, in the Casino da Póvoa, revels 

in the chance to offer exclusive reinvented flavours 

inspired by typically Portuguese gastronomy. Under the 

guidance of chef Hermínio Costa, harmonious textures 

and compositions are created for the contemplation 

and degustation of the most discerning of palates. With 

coordination from Paula Marques and architecture 

and interior design care of Miguel Esteves, the Egoísta, 

open on Fridays and Saturdays, produces an image of 

exclusivity in which sophistication and charm figure on 

the list of main ingredients. The layout of the space is 

contemporary in feel, while the bar works as an anteroom 

to the main dining area. Besides the à la carte menu, the 

venue offers two tasting menus, with or without wines, 

joined by service excellence and detail, thus transforming 

the Restaurante Egoísta into a highlight of the Portugal’s 

culinary north. 

www.casino-povoa.com
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Responsável pela concepção de ambientes nos quais a amplitude, a leveza e a liberdade criativa 
constituem as principais características, a space concepts, marca portuguesa de design de interiores, 
evidencia-se no sector do mobiliário pela sua capacidade de propor espaços distintos e pela criação de 
projectos gratuitos, adequados às necessidades, disponibilidades e desejos dos seus clientes.
Esta imagem de fluidez decorativa é-nos transmitida no novo espaço space concepts, recentemente 
inaugurado na Zona Comercial de Alfragide, em Lisboa. Mescla de atelier e de loja, o showroom, com 

Responsible for the design of environments in which size, lightness and creative freedom are the main characteristics, 

Portuguese interior design brand space concepts makes its mark in the furniture sector through its ability to suggest 

distinctive spaces and through the creation of spontaneous projects that fit the needs, pocket and desires of its clients.

This image of decorative fluidity is transmitted to us in the new space concepts outlet, opened in the Alfragide 

Shopping District, in Lisbon. A blend of studio and shop, the showroom, with interior design from Margarida Perdigão, 

space concepts 
Espaços de Conforto
Spaces of Comfort
Fotografias de Photographs by Miguel Costa e gentilmente cedidas por and kindly given by space concepts

projecto de interiores de Margarida Perdigão, 
apresenta diversas soluções de decoração, 
numa recriação dos ambientes acolhedores e 
confortáveis que habitam uma Casa. Atmosferas 
bem definidas, marcadas pela elegância e pelo 
requinte, exibem-se na recente área expositiva 
e comunicam a versatilidade das propostas 
sugeridas. Uma equipa de profissionais ajuda-o a 

presents assorted decoration solutions, in a recreation 

of welcoming and comfortable environments that inhabit 

a home. Well defined atmospheres, marked by elegance 

and sophistication, are displayed in the newly opened 

venue, communicating the versatility of the suggested 

proposals. A team of professionals is ready to help clients 

to discover their space through personalised service, 

one of the company’s finest assets. The new space also 
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descobrir o seu espaço através de um atendimento 
personalizado, uma das mais-valias da empresa. No 
novo espaço estão igualmente expostos diversos 
modelos da space sofa – marca especializada 
em sofás contemporâneos e clássicos de grande 
competitividade e com a possibilidade de serem 
adaptados às dimensões de cada ambiente.

contains several space sofa models – a brand specialising 

in contemporary and classic sofas, at competitive prices 

and with the possibility of being adapted to the size of 

each environment. 

space concepts | space sofa
Rua Adriano Lucas – Eiras 3020-430 Coimbra | Tel. Phone  +351 239 433 030
Rua Quinta do Paizinho – Zona Comercial de Alfragide | 2790-237 Carnaxide
Tel. Phone +351 214 187 046
www.spaceconcepts.pt | info@spaceconcepts.pt
www.spacesofa.pt | info@spacesofa.pt

<Showroom> 
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A Teka Portugal marcou presença na Tektónica 
2009, Feira Internacional de Construção e Obras 
Públicas, pelo quarto ano consecutivo. A aposta 
nesta feira teve como propósito contactar mais de 
perto com os profissionais da área e divulgar  
os mais recentes produtos, nomeadamente  
a marca Küppersbusch.
Com um showroom de 180 m2, a Teka Portugal 
organizou-se em três motes, um vocacionado para a 
nova marca, outro para os inúmeros equipamentos 
Teka e por último um dedicado ao banho.
O grande destaque foi para a Küppersbusch, nova 
marca comercializada desde o início do ano, e 
para os seus produtos Premium Black Edition e 
Platinum White Edition, sendo este último uma 
novidade de 2009 que prima pelo design pioneiro 
em vidro branco e inox.
A Teka Portugal foi fundada em 1978 e é uma  
das mais importantes unidades comerciais e 
fabris do grupo Teka.

Teka Portugal
Produtos de Excelência na Tektónica
Product Excellence at Tektónica

Teka Portugal, S.A.
Estrada da Mota – Apartado 533 | 3834-909 Ílhavo
Tel. Phone +351 234 329 500 | Fax +351 234 325 457
sacliente@teka.pt | www.teka.pt

Teka Portugal was present at the 2009 edition of 

Tektónica, Construction and Public Works International 

Fair, completing four consecutive years of attendance. 

The company’s goal at this particular fair was to build a 

closer relationship with professionals and to promote its 

latest products, especially the Küpperbusch brand.

With a showroom covering an area of 180 square metres, 

Teka Portugal organised its presence on three levels 

– one for the new brand, another for countless Teka 

utensils and equipment and a final one dedicated to 

bathroom environments.

The major highlight of the display was Küpperbusch, the 

new brand available since the beginning of this year, and 

its Premium Black Edition and Platinum White Edition 

products, the latter new for 2009, featuring pioneering 

design in white glass and stainless steel.

Teka Portugal was founded in 1978 and is one of the most 

important sales and factory units of the Teka group.
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A Tektónica – Feira Internacional de Construção 
e Obras Públicas – é o ponto de encontro para 
profissionais da construção civil e imobiliário, uma 
organização conjunta da Associação Industrial 
Portuguesa e da FIL. Realizada de 19 a 23 de 
Maio, contou com 45.000 m2 de área de exposição 
distribuídos por três grandes salões, numa edição 
comemorativa dos dez anos de existência.

Tektónica – International Construction and Public Works 

Fair – is a meeting point for professionals working in civil 

construction and real estate, jointly organised by the 

Portuguese Industrial Association and FIL. Held between 

May 19 and 23, the event, celebrating ten years in 

existence, enjoyed 45,000 square metres of display area, 

distributed between three large halls.

Inaugurada pelo Secretário de Estado Adjunto das 
Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Campos, 
a Tektónica teve a participação de 700 empresas, 
e focou as suas atenções nas novas exigências do 
sector da construção – onde a reabilitação 
/requalificação urbana, a eficiência energética, 
as novas tecnologias e as grandes obras públicas 
são os impulsionadores dos novos negócios – e 
na vertente estrangeira, nomeadamente nos 
mercados do Norte de África, Médio Oriente e 
PALOP, que vê, cada vez mais, Portugal como 
sinónimo de qualidade.

Opened by the assistant secretary of state of public 

works, transport and communications, Paulo Campos, 

Tektónica involved the participation of 700 companies, 

and focused its attention on new demands in the 

construction sector – in which urban redevelopment 

/regeneration, energy efficiency, new technologies and 

major public works are the forces behind new business 

– and on the foreign markets, especially those of North 

Africa, the Middle East and PALOP (Portuguese-Speaking 

African Countries), where Portugal is increasingly 

deemed as synonymous with quality.

<Tektónica> 
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6 7 8

Tektónica
Dez Anos a Investir no Sector da Construção
Ten Years Investing in the Construction Sector
Texto de Text by Mariana Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Os grandes debates não foram esquecidos e 
paralelamente à exposição decorreram diversas 
conferências, seminários e workshops, sendo 
de destacar a conferência FEPICOP «Mercados 
Externos de Elevado Potencial» (realizada um dia 
antes da abertura) que contou com a presença 
do Ministro da Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações, Mário Lino, e do Ministro das Obras 
Públicas de Angola, Higino Carneiro.

Important discussion was not forgotten and several 

conferences, seminars and workshops held parallel to the 

exhibition, with the FERICOP (Portuguese Federation of 

the Construction Industry and Public Works) conference 

entitled «High Potential Foreign Markets» (held one day 

prior to the opening), which was attended by Minister of 

Public Works, Transport and Communications, Mário Lino 

and Angola’s Minister of Public Works, Higino Carneiro.

<Tektónica> 

www.tektonica.fil.pt 
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9 10

11 12

1. Sanindusa
2. Cinca
3. Ambinigma
4. Recer
5. Listor
6. G+
7. 8. Bruma
9. RNeto – Corbaño
10. Jacuzzi
11. Osnofa
12. Sendo
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