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<Editorial>

Não estamos sós, não vivemos uma época de vazio 
de ideias. Pelo contrário, olhamos para dentro e 
encontramos formas de nos reinventarmos, sem 
nunca desviar o olhar da prateleira da criatividade, 
da gaveta da inovação ou até mesmo da audácia 
que observa de soslaio, a partir da mesa de 
trabalho, como que a desafiar. 
A edição de Agosto/Setembro da House Traders 
reuniu cada uma destas forças impulsionadoras 
para lhe mostrar algumas assinaturas 100% made 
in Portugal que souberam interpretar os sinais do 
tempo e desenvolver produtos de excelência. 
Olhamos com atenção e admiramos formas que 
desenham as cidades, objectos, gadgets que nos 
ajudam a olhar o mundo com olhos de ver. 
Olhar, olhar, olhar… este é o verbo que conjugamos 
até ao infinito nas páginas que se seguem, para 
que o sentido se apure e nada lhe escape.
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Olhar para dentro…
Looking inside…

Cátia Fernandes, Directora Editor

We are not alone; we do not live in a time without ideas. 

On the contrary, we look inside and we find ways to 

reinvent ourselves, without ever losing sight of the shelf 

of creativity, of the drawer of innovation, or even of 

the daringness that you squint at from your desk as if 

challenging you.

This August/September issue of House Traders combines 

each of these driving forces to bring to you designs 100% 

made in Portugal, which have managed to interpret the 

signs of the time and to develop products of excellence.

We look attentively and admire shapes that create cities, 

objects, gadgets that help us to look at the world with 

searching eyes.

To look, to look, to look... this is the verb we conjugate 

endlessly in the following pages, purifying the senses so 

that you don’t miss a thing.

Destaques Highlights
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Mariahilfer Strasse 1
Um Olhar de Viena
A Look of Vienna
Fotografias de Photographs by Hertha Hurnaus

Concurso Internacional
Projecto Português Premiado
Portuguese Project Awarded

Ncoisas
Multiple Choice

Ncoisas
Multiple Choice

www.kaputt.pt

Imobras
Na Rua Visconde Valmor
In the Rua Visconde Valmor

Saemeg
Edifício Halton
Halton Building

De linhas rectas e concisas, o 
Edifício Halton, em pleno centro 
de Leiria com vista privilegiada 
para o castelo, é o novo 
empreendimento promovido pela 
firma Saemeg. O prédio encerra 
15 apartamentos com 120 a 250m2 
de área, de tipologia T5, T3 e T2. 
A arquitectura interior preza 
pela inovação e criatividade 
nos acabamentos, o que 
originou ambientes sedutores e 
graciosos. A sua localização, na 
urbanização Quinta do Seixal, foi 
detalhadamente pensada para 
poder usufruir ao máximo  
da luz natural.

www.imobras.pt

www.arkan.at

No centro de Viena, na intercepção da Mariahilfer 
Strasse e Getreidemarkt, renasceu um edifício 
expressão do design e austeridade austríaca. As 
obras, a cargo do arquitecto Arkan Zeytinoglu, 
incidiram sobre a fachada que recuperou a sua 
harmoniosa consistência, sobre o rés-do-chão 
adaptado aos modelos actuais de comércio  
de rua e sobre o telhado que prolonga a  
geometria da frontaria.

Equipa lusa (Domus Concept, CVDB Arquitectos, 
Lifestyle Architecture e João Caria Lopes) liderada 
pelo arquitecto João Miguel Fernandes alcançou 
o terceiro lugar no concurso internacional para a 
recuperação do centro de Korça, Albânia. O plano 
português apresentou uma cuidada intervenção 
urbana como ponto de partida para a resolução dos 
problemas e carências da cidade.

In the heart of Vienna, in the interception of Mariahilfer 

Strasse and Getreidemarkt, reborn a building icon of the 

Austrian design and austerity. The works, in the hands 

of the Architect Arkan Zeytinoglu, which focused on the 

façade restoring its harmonious consistency, on the 

ground floor adapted to current models of trade in street 

and on the roof that extends the geometry of the front.

The Portuguese Team (Domus Concept, CVDB Architects, 

Lifestyle Architecture and João Caria Lopes) led by the 

Architect João Miguel Fernandes reached the 3rd place in 

the international contest for the recovery of the Korça 

Center, Albania. The Portuguese project presented 

a careful urban intervention as starting point for the 

resolution of the problems and needs of the city.

A Imobras, empresa empenhada em recuperar as 
casas do coração lisboeta, apresentou o Edifício 
Visconde Valmor 21. Com uma fachada clássica 
totalmente remodelada e uma essência histórica 
preservada, o prédio transporta-nos até os finais 
do século XIX e primeira metade do século XX. 
Interiormente é preenchido por 11 apartamentos 
de tipologias T1, T2 e T3 (entre 100 a 165 m2 de 
área), três pisos de estacionamento com  
elevador de automóveis e um logradouro 
intensamente ajardinado.

Imobras, a company committed in recovering the homes 

of the heart of Lisbon, presented the building Visconde 

Valmor 21. With a totally renovated classic façade and a 

preserved historical core, the building carries us until the 

end of the 19th century and first half of the 20th century. 

Interior is filled by 11 apartments of different typologies 

T1, T2 and T3 (between 100 to 165m2 of area), three floor 

parking with car elevator and a public space with garden

Of straight and precise lines, the Halton Building, in the heart of Leiria with 

privileged view to the castle, is the new venture promoted by the company 

Saemeg. The building encloses 15 apartments with 120 to 250m2 of area, 

type T5, T3 and T2. The interior architecture cherishes the innovation and 

creativity of finishes, which led to seductive and graceful environments, 

thoroughly thought to enjoy at the utmost natural light. 
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Augusto Guimarães & Irmão
Placas Trespa Meteon
Trespa Meteon Slabs

Ambinigma
Calor e Conforto
Heat and Comfort

Ncoisas
Multiple Choice

A Trespa Meteon, representada em Portugal pela 
Augusto Guimarães & Irmão, foi escolhida para 
equipar duas obras internacionais de prestígio. As 
placas da marca integram a moradia «Kelly, em Los 
Angeles», e emolduram as grandes áreas de vidro 
da moradia do arquitecto Kai Stania em Viena.

Trespa Meteon, company represented in Portugal by 

Augusto Guimarães & Irmão, was chosen to equip two 

works of international prestige. The slabs of this brand 

integrate the house «Kelly, of Los Angeles», and frame 

the broad areas in glass of the house of the Architect Kai 

Stania in Viena.

Os dias frios ainda estão longe mas a Ambinigma 
prepara-os com antecedência lançando em 
exclusivo a marca Lotus. Referências máximas 
na tecnologia de combustão, as lareiras Lotus 
atingem elevados rendimentos com o mínimo 
volume de lenha e baixos valores de CO2.

The cold days are still far away but Ambinigma prepares 

itself in advance launching exclusively a unique 

brand: Lotus. Maximum references in the combustion 

technology, the fireplaces Lotus reach high yields with 

minimum amount of wood and low CO2.

www.movoeste.pt

Ncoisas
Multiple Choice

Movoeste
Concept Line
Concept Line

Associative Design
Rumo a Angola
Rhumb to Angola

www.agi.pt

Design, funcionalidade e ergonomia são as 
principais características da nova gama da Concept 
Line representada e produzida em Portugal pela 
Movoeste. Em tom branco acrílico, tangerina e 
castanho (madeiras), o mobiliário da marca  
adapta-se a qualquer espaço devido à sua  
natureza modular.

Design, functionality and ergonomics are the main 

features of the new range of Concept Line represented 

and produced in Portugal by Movoeste. In white acrylic, 

tangerine and brown (woods), the furniture of the brand 

adapts itself to any space due to its modular nature.

A Associative Design, marca criada pela AIMMP 
(Associação das Industrias da Madeira e Mobiliário 
de Portugal), vai marcar presença na Export Home 
Angola, de 30 de Julho a 2 de Agosto. No certame 18 
empresas nacionais vão promover a qualidade e o 
design dos produtos portugueses da Fileira Casa ao 
mais alto nível.

The Associative Design, brand created by AIMMP (Associação 

das Indústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal), will be 

present in the Export Home Angola, taking place from July 

30th to August 2. In the exhibition, 18 national companies will 

promote the quality and design of the Portuguese products 

for Home at their best. 

Jacuzzi
O Poder da Água
The Power of Water

A Jacuzzi lançou dois novos modelos Aquasoul: 
Lounge e Extra. Minimalistas, refinadas e 
luminosas, as banheiras unem harmoniosamente 
o passado e presente para proporcionar uma 
regeneração do corpo e mente. A Aquasoul Lounge 
está disponível em duas versões: encastrável  
e não encastrável.

Jacuzzi launched two new Aquasoul models: Lounge and 

Extra. Minimalists, elegant and lucent, the baths unite 

harmoniously past and present, offering the revival 

of body and mind. Aquasoul Lounge is available in two 

versions: embedded or without.

Banho&co
Errata
Erratum

Por lapso, na última edição da House Traders, 
no Especial Banho, o nome Fantini Rubinetti foi 
mencionado incorrectamente. 
A banho&co, com sede em 
Coimbra, tem como missão 
optimizar o espaço banho 
ajudando-o a preparar um 
momento que se quer sinónimo 
de prazer e descanso.

By mistake, in the last edition of 

House Traders, in the Bathroom 

Special, the name Fantini Rubinetti 

was mentioned incorrectly. 

banho&co, with headquarters in 

Coimbra, has as its mission the 

optimizing of bathroom spaces, 

helping you to prepare a moment 

that is synonymous with both 

pleasure and relaxation.

www.banho-co.com

www.ambinigma.pt

www.aimmp.pt

www.jacuzzi.eu

Raposis Home
Colecção Jaguar Interiors
Jaguar Interiors Collection

Criada em 2004, a Raposis Home oferece um vasto 
leque de soluções decorativas, representando em 
exclusivo diversas marcas internacionais como a 
Valdichienti que tem no seu portefólio a Jaguar 
Interiors. Produzida inteiramente à mão, esta 
colecção combina o mais aprumado design com 
o melhor trabalho manual, prestando detalhada 
atenção a todos os pormenores. De destacar os 
produtos Camber (cama) e Sinous (sofá) ambos 
inspirados na beleza cénica dos carros Jaguar e 
concebidos para serem tão confortáveis ao olhar 
como são para o tacto. A linha é vendida em exclusivo 
nas lojas Raposis Home.

Created in 2004, Raposis Home offers a vast range of 

decorative solutions, exclusively representing varied 

international brands, such as Valdichienti, which includes 

Jaguar Interiors in its portfolio. Entirely handcrafted, this 

collection combines the most refined of design with the 

very best in handwork, paying meticulous attention to 

every detail. Highlights include Camber (bed) and Sinous 

(sofa), both inspired by the scenic beauty of Jaguar cars and 

designed to be as comfortable on the eye as they are to the 

touch. The range is sold exclusively in Portugal in Raposis 

Home shops.

www.raposis-home.pt
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Multiple Choice

SpaceConcepts
Por Margarida Perdigão
By Margarida Perdigão

Design de Interiores por Margarida Perdigão é o 
novo projecto da empresa SpaceConcepts. Quer 
seja em intervenções pontuais ou «chave na mão», 
esta nova aposta oferece aos clientes da marca 
soluções de decoração gratuitas adequadas ao 
gosto e necessidades de cada um.

Interior Design by Margarida Perdigão is the new project 

embraced by the company SpaceConcepts. Whether  in 

sporadic interventions or «key in hand», this new bet 

offers to the customers  of the brand, free decoration 

solutions suitable to the liking and needs of each.

Ceranor
Decoração em Alta
Decoration at its Best

A Ceranor, vitrina do que de melhor se faz na 
decoração em Portugal, irá realizar-se de 2 a 6 de 
Setembro na Exponor, e vai contar mais uma vez 
com a iniciativa «Check in Hotel», co-organizada 
pela Portuguese Business onde as principais cadeias 
de hotéis apresentam propostas de decoração para 
os diversos componentes do sector.

Ceranor, showcase of the best that is made in decoration 

in Portugal, will take place between the 2nd and 6th of 

September at Exponor and will count again with the 

initiative «Check in Hotel», co-organized by Portuguese 

Business where the main hotel-chains propose 

decorations for the various components of the sector.

Frasa
Blanco Axis
Blanco Axis

Tradicionalmente insípidos, com a nova gama 
da Blanco, os lava-loiças ganham novo brilho e 
destaque na cozinha. Distribuídos pela Frasa, os 
produtos Axis são em aço inoxidável, com duas 
bacias, escorredor e tábua deslizante arranjados 
de forma melodiosa para garantir um ritmo de 
trabalho fluído.

Traditionally tasteless, with the new range of Blanco, the 

dish-washers gain a new splendor and prominence in the 

kitchen. Distributed by Frasa, the Axis products are in 

stainless steel with two basins, slide and smooth board 

combined in a nice way to ensure the flowing of work.

Cinca
Natureza e Cerâmica
Nature and Ceramic

Com a nova colecção de pavimentos da Cinca, 
os seus passos vão ficar mais seguros e 
calorosamente confortáveis. Carvalho, Wengué e 
Zebrano são as palavras de ordem, produtos em 
porcelânico (16x99cm, rectificado) a imitar madeira 
que combinam a beleza única da natureza com as 
vantagens da cerâmica.

With the new collection of decks of Cinca, your steps will 

be much safer and warmly comfortable. Oak, Wengué and 

Zebrano are the key words,   products in porcellaneous 

(16x99cm, adjusted) imitating wood that combine 

nature’s unique beauty with ceramic advantages.

www.cinca.ptwww.frasa.pt

www.ceranor.exponor.ptwww.spaceconcepts.pt
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«Bradley Residence»
Pairando sobre o Areal
Floating above the Sand
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Michael P. Johnson

Assentada suavemente numa pequena colina da 
paisagem em areal do Arizona, na vizinhança da 
turística cidade norte-americana de Scottsdale, 
empinada em pilares de aço, a «Bradley 
Residence», projectada por Michael P. Johnson, 
parece pairar sobre o solo desértico, num voo 
estrutural apenas contido pela força gravítica 
terrestre.
A entrada na Casa, que se desenvolve num volume 
rectangular de apenas um piso, faz-se através de 
um percurso marginado, a norte, pelas paredes da 
garagem destinada a quatro carros, e, a sul, pelas 
superfícies verticais delimitadoras da residência. O 
eixo da protuberância localizada acima da entrada 

Carefully placed on a small hill in the sandy Arizona 

landscape, in the neighbourhood of the North American 

tourism city of Scottsdale, lifted up on steel pillars, the 

Bradley Residence, designed by Michael P. Johnson, 

seems to float above the desert floor, in a structural 

flight, contained only by the force of the earth’s gravity.

Entrance to the house, which develops in a rectangular, 

single-storey volume, is made through a pathway flanked 

to the north by the walls of the garage, with parking 

for four cars, and to the south by the vertical surfaces 

marking the end of the residence. The protrusion hanging 

above the entrance continues all the way round to the 

other side of the house, above the terrace and the deck.
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estende-se até ao lado oposto da moradia, sobre o 
pátio e o deck.
No interior, espaços folgados habitam a «Bradley 
Residence», com pavimentos revestidos a 
materiais reciclados e polidos, amplas janelas e 
abundante luz natural, fazendo-a assemelhar-se 
a uma extensão do deserto. No compartimento 
consagrado à permanência e ao convívio, as 
divisórias de vidro ligam a Sala de Estar ao pátio, 
piscina e spa exteriores, criando uma espécie de 
pavilhão ao ar livre que alonga a sua vista sobre os 
contornos ondulantes da paisagem.
Pintada exteriormente com uma coloração 

Inside, the Bradley Residence is home to large spaces, 

with flooring paved with recycled and polished materials, 

swathes of glass and an abundance of natural light, 

making the house appear an extension of the desert 

outside. In the living and social area, the glass dividers 

link the living room to the exterior terrace, pool and spa, 

creating a kind of open air pavilion, which extends the 

view over the rolling contours of the landscape.

Painted almost white on the outside, producing an 

energizing impression of freshness under the blazing 

desert sun, the residence is camouflaged in its setting, 
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www.mpjstudio.com

creating a visual echo of the surrounding floral rocky 

outcrops. 

Although the Bradley Residence has a few neighbouring 

houses nearby, the architectural concept and its 

positioning on the land were conceived to ensure its 

privacy, transmitting the sensation of living in a vast 

place, populated solely by the mountains that lift the 

peaks skywards in the distance. 

quase branca, que lhe confere uma refrescante 
impressão de frescura debaixo do tórrido sol 
do deserto, a residência camufla-se no cenário, 
fazendo eco visual dos afloramentos rochosos 
circundantes.
Embora a «Bradley Residence» tenha, nas 
proximidades, algumas casas vizinhas, a concepção 
arquitectónica e a colocação no terreno foram 
pensadas para assegurar a sua privacidade, 
transmitindo a sensação de vivência num vasto 
lugar, apenas povoado pelas montanhas que, ao 
longe, arremessam os seus cumes para o céu.
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«Zeidler Residence»
Escultura de Matéria e de Ar
Sculpture of Material and Air
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Erhlich Architects

Traçada pelo atelier Erhlich Architects como uma 
distribuição de massas rectilíneas acabadas em 
materiais diversos; composta por dois corpos 
aprumados, de volumetrias e contornos distintos, 
que se interligam pela planura de um pátio; 
situada numa encosta contempladora do Oceano 
Pacífico, na californiana cidade de Aptos, a «Zeidler 
Residence» afirma-se como um puro exercício 
formal arquitectónico e como um excelente e 
funcional espaço de vida. 
Projectada para um casal reformado, a Casa 

Designed by Erhlich Architects as a distribution of 

straight masses finished with various materials; made up 

of two vertical bodies of differing size and shape, which 

are interconnected by the plain of a terrace; located on a 

slope contemplating the Pacific Ocean, in the Californian 

city of Aptos, the Zeildler Residence stands as a pure 

formal architectural exercise and as an excellent and 

functional space of life.

Created for a retired couple, the house is located on a 
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está localizada num terreno abeirado da praia, 
envolto por um penhasco profusamente semeado 
de vegetação. Exteriores e interiores foram 
organizados de forma a maximizar o usufruto das 
vistas, da luz natural e da brisa marítima, que aqui 
corre amena e ligeira.
As duas estruturas, concebidas como blocos 
revestidos a diferentes matérias – aplicações 
monolíticas de estuque, alvenaria de cimento 
e zinco –, iluminam-se e abrem-se à paisagem 
graças aos amplos painéis de vidro que rasgam as 
substâncias mais compactas. No corpo implantado 
a oeste, a construção principal de dois andares 

piece of land bordering the beach, surrounded by a cliff 

thick with vegetation. Exteriors and interiors have been 

organised so as to maximise the enjoyment of views, 

natural light and the sea breeze, which is soft and mild 

here.

The two structures, conceived as blocks coated in 

different materials – monolithic applications of stucco, 

cement and zinc masonry –, are lit and opened up to the 

landscape thanks to broad glass panels that cut through 

the most compact substances. In the body stood to the 

west, the main two-and-a-half-storey building contains a 

double height living room, which, given the glazed doors, 

extends out to the exterior, making the surroundings an 

integral part of the room; the dining room, the kitchen, 

the pantry and the bedroom suite for the owners. A 

deck covering the whole roof is home to various leisure 

suggestions, while the front terrace features a boules 

pitch, the favourite pastime of the owner of the house. In 

the second two-storey building, we find two guestrooms, 

e meio incorpora uma Sala de Estar de dupla 
altura que, dadas as portas envidraçadas, se 
amplia ao exterior, tornando o cenário envolvente 
parte integrante do aposento; a Sala de jantar, 
a Cozinha, a Despensa e a suíte destinada aos 
proprietários. Um deck em toda a extensão do 
telhado acondiciona várias sugestões de lazer, 
enquanto que no pátio fronteiro está instalado 
um campo de pétanque, passatempo preferido do 
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www.s-ehrlich.com

dono da Casa. No segundo edifício, de dois andares, 
estão acomodados dois quartos de hóspedes e, 
no piso superior, um estúdio com cozinha e com 
um extenso deck voltado para o oceano. Os dois 
volumes principais emolduram um pátio que 
alberga uma piscina e um barbecue.
Feita de volumes e vazios, de densidades e 
transparências, de intimidade e de aberturas à 
envolvência, a «Zeidler Residence» impõe-se pela 
sua configuração escultural, plena de substância, 
de aragem e de mar.

and on the upper floor, a studio with kitchen and a broad 

deck facing the ocean. The two main buildings create a 

frame around a courtyard holding a swimming pool and a 

barbecue.

Made of volumes and empty spaces, of densities and 

transparencies, of cosiness and openness to the 

surrounding, the Zeidler Residence stands out for its 

sculptural configuration, full of substance, of breezes and 

of the sea.
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«Balaam Residence»
Estratos Arquitectónicos
Architectural Strata
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Arkhefield

Abraçando as margens ribeirinhas setentrionais 
e meridionais do rio Brisbane, fluxo aquático que 
banha a cidade australiana sua homónima, numa 
região da urbe densamente povoada por edifícios 
de alta estatura, a «Balaam Residence», concebida 
pelo atelier Arkhefield, contribui para a animação e 
para a elevação da qualidade arquitectónica da rua 
onde está implantada pelas suas características 
formais e esculturais.

Embracing the northern and southern banks of the River 

Brisbane, aquatic current bathing the Australian city of 

the same name, in a region of the city densely populated 

by buildings of high stature, the Balaam Residence, 

designed by Arkhefield architects, helps liven up and 

increase the architectural quality of the street on which it 

stands, with its sculptural forms and shapes.

The configuration of the house appears as the joint 

manifestation of the requirements of a private home 
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A configuração da Casa surge como uma 
manifestação conjunta das necessidades de uma 
moradia privada e das limitações impostas pelo 
lugar onde se desenvolve – a fachada voltada a 
norte e a oeste apresenta-se como uma superfície 
fortemente filtrada, enquanto se desnuda e se abre 
para as vistas da cidade sobre o rio a sul. 
Os múltiplos estratos em que se desenvolve a 
«Balaam Residence» acomodam os diferentes 

and of the limitations imposed by the place in which it 

develops – the façade facing the north and west appears 

as a strongly filtered surface, while it loses its clothing 

and opens up to the views to the city over the river to the 

south.

The multiple strata on which Balaam Residence develops 

accommodate the varying requirements of parents, of 

children, and of social living, in an order that favours 

privacy.
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www.arkhefield.com.au

An infinity pool, blending dramatically into the landscape, 

constitutes the centre of the house, while a rich palette of 

materials is organised around it: various kinds of cement, 

sensual and undulating elements of zinc and premium 

woods join to create a daring architectural work. 

requisitos dos pais, das crianças e de convívio, 
numa disposição favorável à privacidade. 
Uma piscina infinita, mergulhando dramaticamente 
na paisagem, constitui o centro da casa, enquanto 
à sua volta se organiza uma rica paleta de 
materiais: vários tipos de cimento, sensuais e 
ondulantes elementos de zinco e nobres madeiras 
justapõem-se para a criação de uma arrojada obra 
arquitectónica.
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Surpreender é o verbo que Paula Laranjo e Vera 
Moreira conjugam a cada instante. A isto junta-se 
uma pitada de liberdade criativa e alma, uma dose 
de equilíbrio entre a estética e a funcionalidade e, 
BRANCO sobre BRANCO, desenvolvem projectos 
únicos para clientes especiais.

To surprise is the verb that Paula Laranjo and Vera 
Moreira combine with every moment. To this they add 
a pinch of creative freedom and soul, a dash of balance 
between fine looks and functionality and, as BRANCO 
sobre BRANCO, develop unique projects for special 
clients.

BRANCO sobre BRANCO
Criação Livre
Creation Unleashed
Texto de Text by Cátia Fernandes 
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  BRANCO sobre BRANCO
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Como definem o momento 
que fez com que a Paula e a 
Vera se tenham juntado com 
a assinatura BRANCO sobre 
BRANCO?
Há 10 anos quando começamos 
com o atelier, havia várias 
lacunas. Lá fora viam-se 
pequenas empresas com 
produções menores com um 
design inovador e pensamos 
por que não apostarmos nesse 
sentido em vez de ir buscar 
no estrangeiro outras marcas 
e revender no nosso país. 
Decidimos criar as nossas 
próprias peças com qualidade, 
fabricadas em Portugal e  
vendê-las nas feiras 
direccionadas a profissionais na 
área da decoração. Começamos 
em Portugal (Lisboa/Porto), 
Espanha (Madrid) e desde há 
cinco anos, duas vezes por ano, 
vamos a Paris (Maison & Objet) 
com duas colecções distintas.
O nosso trabalho tem vindo a 
evoluir e há quatro anos criámos 
uma vertente completamente 
independente no atelier – os 
projectos de decoração de 
interiores direccionados ao 
cliente final.

How would you define the moment 

that caused Paula and Vera to join 

under the name BRANCO sobre 

BRANCO?

Ten years ago, when we started 

the atelier, there were several 

gaps. Abroad you could see small 

companies with smaller productions 

with innovative design and we 

thought: why don’t we try to do 

this way instead of heading abroad 

for other brands to resell them 

in our country?! We decided to 

create our own pieces with quality, 

made in Portugal and to sell them 

at fairs aimed at professionals in 

the decoration field. We began in 

Portugal (Lisbon/Oporto), Spain 

(Madrid) and for the last five 

years, twice a year, we go to Paris 

(Maison & Objet) with two different 

collections. Our work has evolved 

and four years ago we created a 

completely independent side to the 

atelier – decoration and interior 

design project created for the 

final client.

What essential factors contribute 

to the creative freedom in the 

development of a project?

The aim is to surprise. Creative 

freedom is important; we give major 

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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Que factores essenciais contribuem para a 
liberdade criativa no desenvolvimento de um 
projecto?
O objectivo é surpreender. A liberdade criativa 
é importante, damos muita importância aos 
detalhes, gostamos de espaços vividos com alma 
e a qualidade de execução faz a diferença. Vamos 
buscar à nossa imaginação ideias que nos fazem 
sonhar, que passam a decisões concretas, aliadas 
á inovação e á modernidade, para que o resultado 
final seja do agrado de quem procura os  
nossos serviços.

O que é que faz com que cada obra executada seja 
irrepetível? 
Quando chegam até nós, os clientes vêm com 
muitas ideias e ouvir com atenção quem nos 

importance to details; we like spaces experienced with 

soul and the quality of execution marks the difference. 

We delve into our imagination for ideas that make us 

dream, which then become concrete decisions, joined 

by innovation and modernity, so that the final result is 

appreciated by anyone using our services. 

What needs to be done so that every work undertaken is 

unrepeatable?

When clients come to us, they come with plenty of ideas, 

and listening closely to people who search us out is real 

plus point. Every client has a history, a life, memories, 

and in our work there is always the desire to create 

environments that are unique. We try to do our projects 

professionally and our many sources of inspiration are 

always very different. Our commitment to whoever we 

are designing for becomes a passion.

procura é uma mais-valia. Cada cliente tem 
uma história, uma vida, memórias e nos nossos 
trabalhos existe sempre a vontade de criar 
ambientes que sejam únicos. Tentamos fazer os 
nossos projectos com profissionalismo e as fontes 
de inspiração são sempre muitas e diferentes. 
Os nossos compromissos para quem nos procura 
tornam-se paixões.

Por outro lado, que elementos/conceitos são 
constantes nos vossos trabalhos?
Não sabemos se existem segredos para idealizar 
um conceito perfeito, gostamos de arriscar... 
misturar texturas de tecidos, cores, dar destaque a 
uma obra de arte, uma peça de mobiliário, muitas 
vezes estas decisões transformam completamente 
os espaços. A percepção do que se pretende para 
um determinado espaço é imperativa.

On the other hand, which elements/concepts are 

constants in your work?

We don’t know if there are any secrets to coming up with 

a perfect concept, we like to take risks... to mix fabric 

textures, colours, to highlight a work of art, a piece of 

furniture; often these decisions completely transform the 

spaces. The perception of what is required of a particular 

space is imperative. 

What is the greatest virtue a decorator should have?

In our modest opinion, a decorator shouldn’t do anything 

only with the aim of pleasing. Being determined, 

demanding, very creative, all this definitely brings 

professional satisfaction and personal fulfilment.

6
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Qual a maior virtude que um decorador deve ter?
Na nossa modesta opinião um decorador não 
deve fazer nada só com o intuito de agradar. Ser 
determinado, exigente, muito criativo, tudo isto 
traz de certeza satisfação profissional e  
realização pessoal.

Que importância atribuem à arte?
Gostamos da influência que determinados 
objectos, obras de arte, ou até mesmo a moda 
podem produzir na decoração. A decoração pode 
ser vista como um cenário, um determinado 
objecto pode ser a peça mais importante ou estar 
em destaque num determinado espaço. É bom 
conhecermos outras coisas, outros modos de 
interpretar a vida. Tentamos estar atentas...

Como trabalham o jogo entre a funcionalidade e a 
estética?
A funcionalidade deve estar em harmonia com a 
estética, uma não pode esquecer-se da outra, o 
importante é encontrar o equilíbrio, para que o 
resultado final não se torne cansativo. É evidente 
que o nosso gosto influencia os nossos trabalhos, o 
desafio está aí mesmo, criar ambientes diferentes 
para pessoas diferentes, atmosferas funcionais, 
confortáveis, simples, onde tudo esteja interligado. 
Onde o simples e o requintado possa conviver em 
perfeita harmonia. Tudo isto para que o resultado 
final seja sensato e surpreendente.

What importance do you attribute to art?

We love the influence particular objects, works of art, or 

even fashion can have on decoration. Decoration can be 

seen as a scenario; a particular object can be the most 

important piece or be highlighted in a particular space. 

It’s good to know about other things, other ways of 

interpreting life. We try to keep on the lookout...

How do balance functionality with looks?

Functionality should be in harmony with looks, one 

cannot live without the other; the important thing is to 

find a balance, so that the final result doesn’t become 

tiring. Obviously our taste influences our work; and here 

lies the challenge, to create different environments 

for different people, functional, comfortable, simple 

settings, where everything is interconnected – where 

the simple and the sophisticated can live together in 

perfect harmony. This should all be done so that the final 

outcome is sensible and surprising.
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1.  Paula Laranjo e Vera Moreira, Fotografia de Francisco Almeida Dias

2, 6, 7.  Ambientes BRANCO sobre BRANCO, Fotografias de João Bessone e 

João Cupertino

3, 4, 5.  M’AR De AR Aqueduto – Historic Design Hotel & SPA, Évora, 

Fotografias de João Bessone

8.  Café S. Bento, Casino Estoril, Fotografia de João Bessone

9.  Atelier BRANCO sobre BRANCO, Fotografia de João Bessone

10.  Hotel Tivoli Jardim, Lisboa, Fotografia de Francisco Almeida Dias

11.  Casa Particular, Restelo, Fotografia de Francisco Almeida Dias

www.brancosobrebranco.pt 
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Muito mais do que uma exposição, muito mais 
do que um lugar onde desfilam as tendências, a 
CASADECOR, com direcção de José Pedro Saporiti, 
abraça um conjunto de espaços que se inscrevem 
na vivência contemporânea sem nunca de deixar 
de a revisitar e redefinir. Na predisposição e 
capacidade de repensar a realidade está a grande 
mais-valia dos profissionais que todos os anos 
mostram, a um público ecléctico, as suas visões. 
Do dia 29 de Maio ao 21 de Junho, realizou-se a 
CASADECOR Porto, com organização de Christina 
Archer, no coração da cidade invicta. Este ano o 
evento revisitou um espaço familiar que havia 
acolhido a edição de 2006 – o Edifício Garantia 
na Av. dos Aliados, n.º 211. Com a antecipação 
da exposição para a Primavera, a baixa do Porto 
animou-se de vida, ao mesmo tempo que decorreu 
a Feira do Livro em plenos Aliados. Integrada 

Much more than an exhibition, much more than a place 

in which trends are paraded by, CASADECOR, managed 

by José Pedro Saporiti, embraces a series of spaces that 

mark their place in contemporary living, consistently 

reviewing it and redefining it. The major asset of the 

professionals who reveal their visions to an eclectic 

audience every year lies in their predisposition and 

capacity to rethink reality.

CASADECOR Porto, organised by Christina Archer, was 

held in the heart of Oporto between May 29 and June 21. 

This year the event returned to a familiar venue, which 

had originally welcomed it for the 2006 edition – the 

Garantia Building, No. 211, Avenida dos Aliados. With the 

bringing forward of the exhibition to the spring, Oporto 

CASADECOR Porto 2009
Projectos Globais
Global Projects
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

no circuito de lazer da cidade, a CASADECOR 
Porto contou com a presença do artista plástico 
João Noutel e mais de 30 profissionais, entre 
arquitectos, designers e decoradores. Este ano, 
e pela primeira vez, os estilistas Nuno Gama e 
Nuno Baltazar vestiram com glamour alguns 
dos ambientes. Em parceria com o arquitecto 
Rodrigo Patrício e a Monteiro & Ricou, Nuno 
Gama animou a área de circulação do segundo 
andar com um surpreendente jardim vertical. 
Nuno Baltazar apresentou, pela primeira vez, a 
Baltazar/MAP (Maison-À-Porter) uma colecção 
em associação com o arquitecto Vítor Almeida 

city centre buzzed with life, with a Book Fair taking place 

at the same time on the same avenue. Part of the city’s 

leisure circuit, CASADECOR Porto included the presence 

of artist João Noutel and 30 other professionals, amongst 

them architects, designers and decorators. This year, 

and for the first time, fashion designers Nuno Gama and 

Nuno Baltazar added a touch of glamour to some of the 

environments. In partnership with architect Rodrigo 

Patrício and Monteiro & Ricou, Nuno Gama brought life 

to the open area of the second floor with a stunning 

vertical garden. Nuno Baltazar presented for the first 

time his «Baltazar/MAP» (Maison-À-Porter), a collection 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

composta por complementos para a casa que serão 
comercializados pela EU.SEI.QUE.VOU.TE.AMAR. 
Percorrendo a edição 2009 da CASADECOR Porto 
foi possível observar projectos diferenciados 
que, mais do que uma colecção de tendências, 
revelaram o verdadeiro acto de criação dos 
profissionais envolvidos, que colocaram o projecto 
global em primeiro lugar. 
A próxima edição da CASADECOR terá lugar em 
Lisboa entre Outubro e Novembro.

in association with architect Vítor Almeida comprising 

accessories for the home, which will be sold through 

EU.SEI.QUE.VOU.TE.AMAR.

Passing through the 2009 edition of CASADECOR Porto 

brought visitors into contact with a range of unique 

projects, which, more than a collection of trends, revealed 

the very act of creation of the professionals involved, who 

brought the overall project to the fore.

The next edition of CASADECOR will take place in Lisbon 

between October and November.

1. Design with symbols, JOVEM4, Nuno Magalhães e Miriam Magalhães | 2. «Spoon» by acasaideal.com, José Rêgo e Rui Garcia
3. Espaço Brahm, Paula Matias Pinho | 4. Sala de Estar para Apartamento Urbano de Solteiro, Rui Garcia | 5. Chateaux D’Ax por 
Cristina Archer | 6. AJASOM, Urban Core, Alexandra Sousa | 7. Espaço Cozinha, Pedro Araújo, com Lareira Bioinn®

8. Maison-À-Porter, Vítor Almeida e Nuno Baltazar | 9. Small spaces – BIG IDEAS – yes we can, Miguel Lima Amorim e Carlos Miguel 
Fonseca | 10. Benedita at home, Benedita Seara | 11. Spring Love time, Las Kasas Interiores, Ricardo Neves e Ana Sofia Silva

1. Design with symbols, JOVEM4, Nuno Magalhães and Miriam Magalhães | 2. «Spoon» by acasaideal.com, José Rêgo and Rui Garcia | 3. Espaço Brahm, 

Paula Matias Pinho | 4. Living room for Bachelor’s Urban Apartment, Rui Garcia | 5. Chateaux D’Ax by Cristina Archer | 6. AJASOM, Urban Core, Alexandra 

Sousa | 7. Kitchen Space, Pedro Araújo, with Bioinn® fireplace  | 8. Maison-À-Porter, Vítor Almeida and Nuno Baltazar | 9. Small spaces – BIG IDEAS – yes 

we can, Miguel Lima Amorim and Carlos Miguel Fonseca| 10. Benedita at home, Benedita Seara  | 11. Spring Love time, Las Kasas Interiores, Ricardo 

Neves and Ana Sofia Silva

www.casadecor.pt
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Hotel W Nova Iorque
Um Oásis na Cidade
An Oasis in the City
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by  Hotel W Nova Iorque

Nova Iorque não tem a aristocracia de Londres, 
a história de Roma ou o ritmo de Madrid, mas é, 
indubitavelmente, a mais fascinante das cidades: 
seduz e vicia pela adrenalina que se vive nas 
ruas, pelas luzes que as decoram, pelo consumo 
desenfreado e pela rapidez com que tudo se passa. 
Projectado para evocar a essência do descanso na 
frenética Nova Iorque, o Hotel W consegue no seio 
de toda a energia da cidade um impressionante 
lugar onde só a tranquilidade impera.
Originalmente concebido pelo reconhecido 
arquitecto e designer David Rockwell, em 1998, 

New York may not have the aristocracy of London, 

the history of Rome or the rhythm of Madrid, but it is, 

undoubtedly, the most fascinating of cities: it seduces 

and instils an addiction for the adrenaline that lives in 

the streets, for the lights that adorn them, for rampant 

consumerism and for the speed with which everything 

takes place. Designed to evoke the essence of relaxation 

in hectic New York, the Hotel W manages to create, in the 

very heart of all the city’s energy, an impressive haven in 

which serenity is king.

Originally designed by respected architect and designer 

David Rockwell, in 1998, the Hotel W New York underwent 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

o Hotel W Nova Iorque sofreu em 2008 uma total 
remodelação, alcançando um estatuto altamente 
cobiçado e raro em ambientes citadinos. Da 
autoria do gabinete de arquitectura BBG-BBGM, o 
trabalho de renovação mostra um espaço elegante 
e contemporâneo, luxuoso e cómodo, longe da 
azáfama nova-iorquina. Todos os 688 quartos 
e suítes foram recriados numa interpretação 

complete refurbishment in 2008, achieving an unrivalled 

status, rare to find in urban locations. Developed this time 

by BBG-BBGM architects, the renovation work reveals 

an elegant, contemporary, luxurious, and comfortable 

space, far from the bustle of New York. Each of the 688 

rooms and suites have been recreated to a modern 

interpretation of nature, assuming a distinctive and 

attractive design in the many and varied decorative 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

www.whotels.com/newyork

moderna da natureza, assumindo um design 
distinto e atractivo nos mais variados elementos 
decorativos e na decoração dos imensos terraços 
abertos à cidade que as suítes «Wow» e «Extreme 
Wow» detêm. A sumptuosidade destas transforma 
o Hotel W num sofisticado oásis urbano, pela 
criatividade dos interiores, pelo conjunto de 
serviços ao dispor e pela hospitalidade de 
vanguarda que oferece.
Em apenas 10 anos, o Hotel W Nova Iorque, o 
primeiro de uma série de hotéis do Grupo W 
distribuídos por 26 propriedades nos mais diversos 
cantos do mundo, tornou-se um ícone da hotelaria 
numa combinação exemplar entre arquitectura, 
design e momentos perfeitos de lazer.

elements and in the decoration of the huge terraces open 

to the city that the «Wow» and «Extreme Wow» suites 

boast. The sumptuousness of these transform the Hotel 

W into a sophisticated urban oasis, through the creativity 

of its interiors, the series of services made available to 

guests and the immaculate hospitality offered.

In just 10 years the Hotel W New York, the first of a series 

of hotels in the W Group distributed over 26 properties 

in the far flung corners of the world, has become an icon 

in the hotel industry, with its exemplary combination of 

architecture, design and perfect moments of leisure.
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<Secção> Section<Sugestões> Suggestions

1.  Comando Remoto de Ar Condicionado Airfel Pen. «red dot» de Design de Produto 
2009.

2.  Aspirador DC 24. «red dot award», «best of the best», de Design de Produto 2009.
3.  Máquina de bebidas quentes Tassimo. «red dot» de Design de Produto 2009.
4.  Grelhador a gás da Eva Solo. «red dot» de Design de Produto 2007.

1.  Airfel Pen Air Conditioning Remote Control. «red dot» product design in 2009.

2.  DC 24 Vacuum Cleaner. «red dot award», «best of the best» product design in 2009.

3. Tassimo hot drinks maker. «red dot» product design in 2009.

4. Gas grill by Eva Solo. «red dot» product design in 2007.

Pequenos Electrodomésticos
Os Novos Artefactos
Small Appliances The Latest Artefacts

Instrumentos imprescindíveis da vida quotidiana, os pequenos 
electrodomésticos ultrapassam, actualmente, o conceito de meros 
utilitários para se metamorfosearem em objectos estéticos, em 
autênticos artefactos expressivos da criatividade dos designers  
seus autores.
Utilidade e beleza, função e forma aliam-se, assim, para que os 
electrodomésticos se apresentem como peças simultaneamente 
essenciais, decorativas, ergonómicas e de uso simples e agradável.

Indispensable instruments for everyday life, small appliances have surpassed 

their merely functional purpose to be transformed into aesthetic objects, into 

veritable artefacts of the creativity of their designer authors.

Utility and beauty, function and form thus combine, so that electrical 

appliances can be presented as pieces that are simultaneously essential, 

decorative, ergonomic, easy and enjoyable to use.

321
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<Sugestões> Suggestions

A De Dietrich é uma marca com uma experiência de mais de três 
séculos de inovações, tendo vindo a oferecer às novas gerações 
formas de actuar que permitem desfrutar de uma arte de viver única. 
Com uma longa história, rica em criações, inovações e paixões, a De 
Dietrich, presente em mais de 30 países, sendo a França, Espanha, 
Portugal, República Checa, Reino Unido, Rússia e a Polónia os 
principais mercados, orienta-se por valores como a elegância, design, 
durabilidade e funcionalidade. Para além destes mercados, a Ásia 
e a Austrália, com um nível de vendas de 261 000 produtos por ano, 
são considerados pontos estratégicos. Com um capital humano de 
extremo valor, a empresa colocou a cozinha como espaço central da 
habitação. A pensar nela e nos utilizadores, protagonistas de uma 
história perfeita, a De Dietrich criou vários produtos de excelência 
como fornos, microondas, máquinas de café, placas, sistemas 
de aspiração, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, 
frigoríficos combinados, entre outros. Um universo ímpar que já 
chamou até si reconhecidos nomes da cozinha mundial e do design 
industrial como Ferran Adrià e Luki Huber na Exposição Os métodos 
criativos do «elBulli» – o melhor restaurante internacional.

De Dietrich is a brand with experience stretching back over three centuries 

of innovation, bringing to a new generation new forms of working that allow 

the enjoyment of a unique art of living. With a long history, rich in creation, 

innovations and passions, De Dietrich, present in over 30 countries, with 

France, Spain, Portugal, the Czech Republic, the United Kingdom, Russia and 

Poland its main markets, works to values such as elegance, design, durability, 

and functionality. Besides these markets, Asia and Australia, with sales of 

261,000 products per year, are considered strategic points. With human 

capital of extreme worth, the company has made the kitchen the hub of the 

household. With this in mind, and considering its users, leading actors in a 

perfect story, De Dietrich has created various excellent products, including 

ovens, microwave ovens, coffee machines, hobs, vacuum cleaning systems, 

dishwashers, washing machines, fridge-freezer, amongst other things. An 

unmatched universe which has already worked with recognised names from 

world cuisine and industrial design such as Ferran Adrià and Luki Huber in the 

exhibition The creative methods of «elBulli» – the best international restaurant. 

De Dietrich
Objectos de Vanguarda
Cutting Edge Objects

De Dietrich
Rua Quinta do Paizinho, 8 A-B | Edifício Y | 2790-237 Carnaxide
Tel. Phone +351 214247400 | Fax. +351 214247450/1
www.dedietrich.pt
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<Secção> Section

Since the successful presentation at Tektónica, Teka now 

offers electrical appliances that make the kitchen the 

place to be. Within the many solutions, highlights include 

the Excellence (HE) oven range, with its modern look in 

«anti-stain» stainless steel; the built-in washer-dryer LSI3 

1400E, A Class with 8kg washing capacity and 5kg drying 

capacity; the new built-in side by side fridge-freezer, as 

well as other new product releases.

Also sold by Teka Portugal, KÜPPERBUSCH brings new 

unique ranges such as the Platinum White Edition series, 

in white glass and stainless steel, joined by the Premiums 

Black Edition.

Depois da apresentação de sucesso na Tektónica, a 
Teka tem já em comercialização electrodomésticos 
que tornam a cozinha um lugar de eleição. Dentre 
as variadas soluções estão em destaque a linha de 
fornos Excellence (HE), com uma estética moderna 
em aço inox anti-mancha; a máquina de lavar e 
secar roupa de encastre LSI4 1400 E de classe A 
com capacidade para 8kg na lavagem e 5kg na 
secagem; a nova arca e frigorífico side by side de 
encastre, para além de outras novidades.
Da KÜPPERSBUSCH, comercializada pela Teka 
Portugal, surgem também segmentos únicos como 
a gama Platinum White Edition, em vidro branco e 
inox, que se junta à gama Premium Black Edition.

Teka
Design de Eleição
Select Design

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

<Sugestões> Suggestions

1. Indesit
PRIME é a nova linha de encastre da Indesit, desenhada pela Giuggiaro, onde o traço 
simples e único se soma a uma performance de excelência.
Prime is the new Inset line of Indesit, designed by Giuggiaro, where the simple and    

Unique line adds to an excellent performance. 

www.indesit.pt

2. Whirlpool
Com uma excelente iluminação interior e acabamentos cromados, o novo combinado 
encastrável é o perfeito aliado para quem gosta de uma cozinha elegante e 
funcional. 
With an excellent interior lighting and chrome finishing, the new combined inset refrigerator is 

the perfect combination for those who like a stylish and functional kitchen.

www.whirlpool.pt

3. Fagor
Black Art é um conceito de electrodomésticos desenvolvido conjuntamente com a 
Fagor e o designer Frederick Misik, conceituado professor do Instituto Europeu de 
Desenho de Madrid.
Black Art is the concept of the appliances developed between Fagor and the designer Frederick 

Misik, regarded professor of the European Design Institute of Madrid.
www.fagor.com/pt

4. Hotpoint-Ariston
Preto é o tom que envolve a nova máquina de lavar roupa BlackLine com capacidade 
de 8Kg, velocidade de centrifugação até 1400 rotações por minuto e display LCD.
Black is the shade that enlaces the new washing machine BlackLine with 8kg capacity, 

centrifugation speed up to 1400 rotations per minute and with LCD display.

www.hotpoint-ariston.com.pt
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Meia Madeira
Design Integral
Integral Design
A Meia Madeira, fundada em 2001, conhece a importância da madeira 
como matéria-prima de excelência e, baseada numa equipa sólida, soube 
desenvolver produtos e serviços singulares direccionados para espaços 
públicos e privados. O trabalho profundo no mercado fez com que a 
marca se vocacionasse em produtos como portas, rodapés, apainelados, 
pavimentos, forros de escadas, paredes e tectos, armários/roupeiros, 
móveis de cozinha e casa de banho. Com um estilo próprio, cada modelo 
presta homenagem ao conforto dos ambientes, enfatizados pelas 
combinações fortes dos materiais e do design. 

Meia Madeira, founded in 2001, understands the importance of wood as a prime 

material of excellence and, through solid teamwork, has been able to develop unique 

products and services designed for public and private spaces. Detailed and focused 

work within the market has led to the brand settling for products such as doors, 

skirting boards, panelling, flooring, stair, wall and ceiling coverings, wardrobes, 

and kitchen and bathroom furniture. With its own particular style, each model pays 

tribute to the comfort of environments, emphasised by powerful combinations of 

materials and design.

P
U

B





h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 5

8

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 5

9

<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design

Sanindusa
Envolvida na concepção dos mais audaciosos produtos de design, a Sanindusa 
celebra a inovação ao apresentar colecções de traços fortes e dinâmicos. Exemplo 
disso mesmo são as séries CITY, do designer Emanuel Rufo, ALICANTE e JOIN 
por Melissa Vilar e W|CA pelo arquitecto Carvalho Araújo. Em W|CA, e como 
complemento da colecção, surgem duas novas surpreendentes misturadoras de 
lavatório de fixação ao chão. A série JOIN é composta por um irreverente lavatório 
que permite a inserção de uma toalha e por um prático móvel suspenso.

Involved in the creation of the most daring of designer products, Sanindua celebrates 

innovation by presenting collections of powerful and dynamic lines. An example of this is 

the CITY series from designer Emanuel Rufo, the ALICANTE and JOIN series by Melissa Vilar 

and W|CA by architect Carvalho Araújo. In W|CA, and as a complement to the collection, 

two new surprising basin mixer taps that fix to the floor have been launched. The JOIN 

series comprises an irreverent washbasin into which you can insert a towel, and a practical 

suspended unit.

Sanindusa
Zona Industrial Aveiro Sul | Apartado 43  | 3811-901 Aveiro
Tel. Phone +351 234 940 250 | Fax. +351 234 940 266
sanindusa@sanindusa.pt | www.sanindusa.pt 
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The intensity of nature is highlighted in the «DEEP» collection, from Portuguese contemporary furniture brand 

Opostos. Transporting the interaction of light and shadow from enchanted woods, each piece is totally unique, 

marked by design and innovation.

Like silence torn from the depths of the earth, the series is inspired by the irregular and at the same time 

perfect forms of nature, displaying sophisticated lines and sinuously carved details. Presented at the 

prestigious Milan fair, the collection, designed by Carlos Faia, floats between green, brown and white hues, 

instilling any environment with a dual essence of comfort and quality, mystery and seduction.

Driven in its desire to come into closer contact with the final buyer, the brand is to open, this October, 

a showroom in Oporto, on the Avenida Marechal Gomes da Costa. Continuing the style of its Madeiran 

counterpart, opened in November 2008, the space is home to lighting solutions, rugs and textiles of other 

designers besides its own products.

Opostos arrived as a brand in 1993 in Paços de Ferreira with António Manuel Silva, and is a furniture company 

that follows market trends, favouring energetic forms, with a functional and innovative design, often inspired 

by Portugal’s heritage.

Opostos
Essência do Verde
Essence of Green
A intensidade da natureza destaca-se na colecção «DEEP», da marca portuguesa de mobiliário 
contemporâneo Opostos. Transportando o jogo de luzes e de sombras dos bosques encantados, 
cada peça é profundamente única, marcada pelo design e inovação.
Como silêncio arrancado às profundezas da terra, a série é inspirada nas formas irregulares e 
ao mesmo tempo perfeitas da natureza, exibindo linhas refinadas e pormenores sinuosamente 
talhados. Apresentada na prestigiada feira de Milão, a colecção, desenhada por Carlos Faria, 
vagueia pelos tons verde, castanho e branco, imprimindo a qualquer ambiente uma dupla 
essência de conforto e qualidade, mistério e sedução.
Empenhada em contactar mais de perto com o comprador final, a marca vai abrir, em Outubro, 
um showroom no Porto, na Av. Marechal Gomes da Costa. Continuando a linha do seu par 
madeirense, inaugurado em Novembro de 2008, o espaço alberga, para além dos produtos 
próprios, soluções de iluminação, tapeçaria e têxteis de outros criadores.
A Opostos nasceu como marca em 1993, em Paços de Ferreira com António Manuel Silva, e é uma 
indústria de mobiliário que segue as tendências do mercado, apostando em formas enérgicas, 
com um design funcional e inovador, muitas vezes inspirado no património português.

Opostos – Indústria de Mobiliário
Travessa do Souto nº 45 – Padrão | 4595-338 Penamaior | Paços de Ferreira
Tel. Phone +351 255 865 369 | Fax. +351 255 866 266
info@opostos.com | www.opostos.com

<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design
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RECER
Luxo pelas Mãos de Ana Salazar
Luxury Care of Ana Salazar
A Recer e Ana Salazar associaram-se para produzir a colecção de cerâmica 
«Luxury». Apresentada a 14 de Julho no Centro Cultural de Belém, caracteriza-se 
por texturas suaves e contínuas, volumetrias arrojadas e, pela primeira vez, 
apontamentos de ouro e prata combinados com subtis brilhos de cristal.
Chain & Fabric, Chalk & Icons e Crossed Stitches evocam um tipo de luxo sóbrio e 
minimalista, característica bem presente nas colecções de vestuário da estilista. 
Como acontece sempre em todo o universo Recer, esta colecção oferece a 
possibilidade de combinações infinitas.
Esta iniciativa com Ana Salazar, iniciada em 1991, integra o projecto «Colecções de 
Assinatura» – séries concebidas a partir de parcerias estabelecidas com criadores 
portugueses de diversas áreas artísticas – e revela-se sinónimo de pioneirismo, 
arrojo e irreverência na criação de atmosferas que se caracterizam pela distinção 
e marcam a afirmação do design português no confronto com as  
tendências internacionais.

Recer and Ana Salazar have joined forces to produce the «Luxury» ceramics collection. 

Presented on July 14 in the Centro Cultural de Belém, the collection features soft and 

continuous textures, daring geometry and, for the first time, gold and silver detailing 

combined with the subtle shimmer of crystal.

Chain & Fabric, Chalk & Icons and Crossed Stitches evoke a style of simple, minimalist 

luxury, a characteristic often seen in the clothing collection of the fashion designer. As 

with everything in the Recer universe, this collection offers the possibility of endless 

combinations.

This initiative with Ana Salazar, begun in 1991, is part of the «Colecções de Assinatura» 

project – collections created through partnerships forged with Portuguese designers 

from various artistic fields – and is the personification of pioneering spirit, daring and 

irreverence in the creation of distinctive atmospheres, affirming Portuguese design in 

light of international trends.

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

<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design
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Ao longo de duas décadas, a Bradecor estabeleceu uma imagem de solidez no sector nacional 
das cozinhas, consolidando o nome no mercado e habituando os clientes a elevados padrões de 
qualidade. A Bradecor cria modelos que sublinham o design contemporâneo e a inovação dos 
materiais. A satisfação constante das necessidades e expectativas dos clientes é uma premissa 
incontornável no trabalho de uma equipa experiente que selecciona de forma criteriosa materiais e 
fornecedores de excelência, como a Míele.
Móveis de cozinha em branco brilho e cinza metalizado. Tampos de Silestone Steel. Electrodomésticos Míele. 

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

its position within the market and getting its clients used to high standards of quality. Bradecor produces 

models that feature contemporary design and innovation in terms of materials. Continually satisfying client 

requirements and expectations is a prime concern in the work of this experienced team, which carefully selects 

the materials used and first-rate suppliers, like Míele.
Kitchen units in white gloss lacquer and metal grey. Countertop in Silestone steel, and Míele appliances.

Bradecor Cozinhas
Tel.Phone +351 253 618 436
bradecor@bradecor-cozinhas.pt
www.bradecor-cozinhas.pt

Bradecor Cozinhas
Formas Contemporâneas
Contemporary Forms

<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design
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Aleluia Cerâmicas
1.  A estilista Fátima Lopes assina com glamour Fashion Ceramics, uma colecção de pavimentos e 

revestimentos, em porcelanato, composta por três séries – Glamour, Passion e Birth. Com Birth, 
os espaços vestem-se de textura e sobriedade.

2.  A colecção de autor Urban by «Cargaleiro – As cores na Arquitectura», por Manuel Cargaleiro, 
é o nome de uma série visionária de 28 cores lisas para pavimento e revestimento coordenado, 
brilhante e mate, pensada para grandes projectos de arquitectura.

1.  Fashion designer Fátima Lopes adds glamour to her «Fashion Ceramics» porcelain flooring and wall covering 

collection, comprising three series – Glamour, Passion and Birth. With Birth, rooms are dressed with texture 

and simplicity.

2.  The designer collection «Urban by Cargaleiro – As cores na Arquitectura», by Manuel Cargaleiro, is the name 

of a visionary series of 28 plain colours for coordinated flooring and coverings, gloss and matt, aimed at large 

architectural projects.

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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JAMOR MÓVEIS
As novas concepções da vida moderna exigiram a criação de produtos dinâmicos, 
em termos formais e funcionais. Com uma larga experiência no fabrico de 
mobiliário, 31 anos, a JAMOR MÓVEIS direccionou a sua atenção, em 1993, para 
a produção de móveis de cozinha, estratégia que respondeu positivamente às 
exigências da vivência cosmopolita graças à aposta na tecnologia, inovação e 
design. Rigorosa e dinâmica, a equipa de profissionais que fazem a JAMOR  
implica-se diariamente num programa de boas práticas ambientais e gestão de 
grupo que torna a relação com o cliente um momento privilegiado de interacção. 
Entre 2005 e 2007, a marca foi distinguida como melhor fabricante nacional de 
mobiliário de cozinha pelas soluções diferenciadas que apresenta no mercado. 
Mais recentemente, a JAMOR tem-se destacado, com sucesso, no fabrico de 
projectos de autor, vendo associada a sua assinatura a importantes nomes da 
arquitectura como Álvaro Siza Vieira, Carvalho Araújo, entre outros.

New and modern lifestyles demand the creation of dynamic products, in terms of form 

and function. With far reaching experience in furniture manufacture – 31 years –, in 

1993 JAMOR MÓVEIS turned its attention to the production of kitchen furniture, a 

strategy that responded positively to the demands of cosmopolitan living thanks to 

the focus on technology, innovation and design. Precise and dynamic, the team of 

professionals behind JAMOR are involved every day in a series of good environmental 

and management practices that turn the client relationship into a privileged moment of 

interaction. Between 2005 and 2007, the brand was awarded the nation’s best kitchen 

furniture manufacturer for the unique solutions it presents on the market. More recently 

JAMOR has successfully made its mark in the production of designer projects, forging 

partnerships with important names in architecture, such as Álvaro Siza Vieira, Carvalho 

Araújo, and others.

JAMOR Indústria
geral@jamormoveis.com
JAMOR Comércio
comercialviana@jamormoveis.com | comercialbraga@jamormoveis.com
Número Azul:  808 201 650
www.jamormoveis.com
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25 years ago, brothers Artur and Américo Almeida 

Santos, founders of the company Almeida & Santos®, 

had the dream and the desire to develop a work of 

excellence in the kitchen and bathroom furniture 

sector. Integrity and commitment guide each project, 

from the initial drawing to assembly, and today 

Almeida & Santos® creates distinctive works were only 

materials of the finest quality of used. Values such 

as prestige, quality, knowhow, advanced design and 

personalisation are part of every one of the brand’s 

designs as if its own exclusive signature. The cordial 

understanding with clients and the versatility of its 

services, have led to Almeida & Santos® making the 

step beyond national borders, to reach important 

national markets, contributing to the consolidation of 

the quality of this company, whose production is  

100% Portuguese.

Almeida & Santos® is a Portuguese brand born 

of passion for a world without borders, without 

boundaries halting creation and imagination.

Almeida & Santos, Lda. 
R. Inácio Bragança, nº27 | 4520-706 Souto VFR
Telem.  + 351  917 54 05 54
www.almeidaesantos.pt | geral@almeidaesantos.pt

Almeida & 
Santos ®

Há 25 anos, os irmãos Artur e Américo Almeida 
Santos, fundadores da empresa Almeida 
& Santos®, tiveram o sonho e a vontade de 
desenvolver uma obra de excelência no sector do 
mobiliário para a cozinha e banho. A integridade 
e o compromisso orientam cada projecto, 
desde o desenho inicial até à montagem, e hoje 
a Almeida & Santos® realiza obras distintas 
onde só os materiais de primeira qualidade 
são eleitos. Valores como prestígio, qualidade, 
sabedoria, vanguarda e personalização 
incorporam cada um dos desenhos da marca 
como se fosse uma assinatura própria, 
exclusiva. O cordial entendimento com os 
clientes e a versatilidade dos serviços fizeram 
com que a Almeida & Santos® transpusesse o 
território nacional, alcançando importantes 
mercados internacionais que contribuem para a 
consolidação da qualidade desta empresa cuja 
produção é 100% nacional. 
A Almeida & Santos® é uma marca portuguesa 
que nasceu da paixão de um mundo 
personalizado sem fronteiras, sem barreiras de 
criação e imaginação.

<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design
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CIFIAL
Alicerçada no conhecimento e competências adquiridas há mais de um século, a Cifial evolui 
permanentemente, representando actualmente o estado de arte da tecnologia. Os valores eleitos 
pela empresa – INOVAÇÃO, TECNOLOGIA e DESIGN – estão na essência da marca e são facilmente 
identificáveis nos seus produtos. A excelência do desenho da Cifial revela-se na singularidade das 
texturas dos objectos, na luminosidade das superfícies e brilho das arestas, na harmonia das suas 
formas e na elevadíssima qualidade dos materiais.

Based on the knowhow and competence acquired over more than century, Cifial is in permanent evolution, 

currently representing the state of art of technology. The values chosen by the company – INNOVATION, 

TECHNOLOGY and DESIGN – are the essence of the brand and are easily identifiable in its products. The design 

excellence of Cifial is revealed in the singularity of the textures of objects, in the lustre of surfaces and sheen of 

the angles, in the harmony of its forms and in the extremely high quality of the materials.

CIFIAL, S.A.
Apartado 413 | 4524-907 Riomeão | Portugal | Tel. Phone +351 256 780 100 | Fax. +351 256 783 395 | cifial@cifial.pt | www.cifial.pt
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A Target, empresa que actua no segmento do 
Mobiliário de Escritório, observa o espaço de 
trabalho como um lugar que pode ser ao mesmo 
tempo formal e inspirador. Novas ideias contribuem 
hoje para a criação de ambientes diferenciados 
animados por objectos versáteis e duradouros. 
Num compromisso com o design e a qualidade, 
a Target comercializa Mobiliário de Escritório de 
marcas de excepção e desenvolve Projectos de 
Interiores de Raiz e de Remodelação, privados 
ou públicos, que respondem às necessidades de 
trabalho e acompanham a evolução dos tempos. 
Do portefólio da Target fazem parte obras de 
referência no Ministério das Obras Públicas, ANSR, 

SEF, Barclays, Finibanco, Adecco, 
Arkhetipos, entre outros. Para 
além do Mobiliário de Escritório, 
a empresa comercializa 
Divisórias, Mobiliário Geriátrico e 
para Hotelaria. 
Cada detalhe importa e 
nada é deixado ao acaso na 
transferência de conhecimentos 
entre a Target e os seus clientes.

Target, working in the Office Furniture segment, sees the 

work space as a place that can be formal and inspiring at 

the same time. New ideas now contribute to the creation 

of unique settings, brightened up by versatile and long-

lasting objects. In a commitment to design and quality, 

Target sells Office Furniture from exceptional brands 

and develops Interior Office Design Projects from scratch 

and for refurbishment, private and public, which respond 

to work requirements and which keep up with changing 

times. The Target portfolio features important projects 

such as in the Ministry of Public Works, ANSR, SEF, 

Barclays, Finibanco, Adecco, Arkhetipos, amongst others. 

Besides Office Furniture, the company also works with 

dividing walls, furniture, geriatric 

equipment/furniture, and for the 

hotel industry.

Each detail is important and nothing 

is left to chance in the transfer of 

knowhow between Target  

and its clients.Target
Ambientes de Escritório Versáteis
Versatile Office Environments

Target – Mobiliário de Escritório, Lda.
Estrada Baixa de Palmela 59 C | 2900-534 SETÚBAL PORTUGAL
Tel. Phone +351 265 520 080 | Fax. +351 265 520 089
geral@target.pt | www.target.pt 
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Abreviatura de Autonomobile – portmanteau 
das palavras Autonomia e Automóvel em inglês 
–, o ATNMBL, concebido pela dupla de designers 
Mike Simonian e Maaike Evers, é um veículo 
conceptual para o ano 2040, representativo de uma 
aproximação alternativa ao design automobilístico 
e de uma revolução na noção de meio de 
transporte próprio.
Quando se entra no gigante veículo ATNMBL e se 
ultrapassa a surpresa das suas enormes janelas, 
nenhum volante, pedal de travão ou assento 
de condutor o acolhe no interior. Apenas um 
comando vocal coloca a questão: «Onde é que 
o posso levar?» Depois de dada a indicação do 
destino, recline-se nos sofás, beba uma bebida do 
bar, navegue na internet, aprecie a paisagem ou 

Abbreviated from Autonomobile – a portmanteau using 

the words Autonomy and Automobile –, the ATNMBL, 

designed by the duo Mike Simonian and Maaike Evers, 

is a concept car for the year 2040, representative of an 

alternative approach to car design and of a revolution in 

the notion of means of transport in itself.

When you enter the giant ATNMBL vehicle and go beyond 

the surprise of its enormous windows, no steering wheel, 

brake pedal or driver’s seat awaits you inside. A voice 

just asks the question: «Where can I take you?» Once you 

have given your destination, you can sit back in the sofas, 

<Design> 

converse com os outros passageiros – o ATNMBL 
encarregar-se-á de o transportar ao local  
onde deseja ir.
Com quatro motores eléctricos, um em cada 
roda, proporcionadores de tracção integral e 
com um painel solar colocado no tecto para 
reforçar a alimentação de energia, o ATNMBL 
tem capacidade para sete passageiros que se 
reúnem confortavelmente no seu habitáculo com 
configuração de sala de estar.

enjoy a drink from the bar, surf the Internet, marvel at the 

landscape or simply chat with fellow passengers – the 

ATNMBL takes over to ensure you arrive at your  

desired location.

With four electric engines, one in each wheel, ensuring 

all-wheel drive, and additional power supplied by solar 

panels on the roof, the ATNMBL has room for seven 

passengers, sat comfortably in the living room  

style interior.ATNMBL
O Automóvel Autónomo
The Autonomous Automobile
Texto de Text by Paula Montyeiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Mike and Maaike

www.mikeandmaaike.com
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Numa clara transferência de conhecimentos 
entre a academia e o meio profissional, a CLIMAR 
– Indústria da Iluminação S.A. e a Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 
levaram a cabo o CLIMAR Concept Hall 2009. 
O concurso desafiou os alunos finalistas da 
Licenciatura em Design de Produto e Comunicação 
daquela instituição a criarem um candeeiro para 
lobbies de Hotel e/ou de edifícios emblemáticos. 
Glitnir, o projecto vencedor que será produzido pela 
CLIMAR, é uma luminária em alumínio suspensa 
por cabos de aço que transfigura o espaço onde se 
insere graças ao desenho quase mágico da peça e à 
iluminação LED RGB que difunde cores inebriantes.

CLIMAR – Indústria da Iluminação S.A. and the 

Architecture Faculty of Lisbon Technical University 

recently carried out the CLIMAR Concept Hall 2009 in 

a clear transfer of knowhow between the academy 

and the professional environment. The competition 

challenged the final year students in Product Design and 

Communication of this institution to create a lamp for 

hotel lobbies and/or for symbolic buildings.

Glitnir, the winning project that will be produced by 

CLIMAR, is an aluminium lamp, hung on steel cables that 

transforms the space in which is located thanks to the 

almost magical design of the piece and to the LED RGB 

lighting that diffuses stunning colours.

Glitnir
Um «Palácio Brilhante»
A «Sparkling Palace»

www.climar.pt

Projecto vencedor desenvolvido por Winning project developed by:
Filipe Martins, Guilherme Amaral, Marianne Caupers,
Paulo Gonçalves e Teresa Mirah
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Os espaços contemporâneos alcançam, nos dias 
hoje, diálogos de perfeição levados a cabo por 
formas inovadoras e sofisticadas que contribuem 
para um conjunto harmonioso. A Poggenpohl 
conhece bem essa linguagem diferenciadora ao 
desenvolver modelos que transformam a cozinha 
num espaço dinâmico de fruição que facilmente se 
adapta a diferentes formas de vida. 
O modelo +SEGMENTO® não é excepção. 

In today’s world contemporary spaces achieve perfected 

interaction through innovative and sophisticated forms 

that contribute to a harmonious whole. Poggenpohl 

understands this unique language, developing models 

that transform the kitchen into a dynamic space of 

enjoyment, easily adapting to different lifestyles.

The +SEGMENTO® model is no exception. Recognised 

with the «Good Design Award» by The Chicago 

Athenaeum Architecture and Design Museum, the 

       by Poggenpohl 
A estética sem compromissos
Fine Looks without Compromise
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Distinguida com o «Good Design Award» pelo 
Museu de Arquitectura e Design «The Chicago 
Athenaeum», a cozinha +SEGMENTO® alia as 
superfícies verticais a áreas de trabalho polidas, 
revelando uma elegância irrepreensível. O jogo 
de materiais potencia o cenário de modernidade, 
com aço inoxidável escovado ou o alumínio 
utilizados como moldura das áreas horizontais a 
contribuírem para conferir um maior ênfase ao 
calor emanado das madeiras nobres ou à beleza 
arquitectural dos lacados acetinados.
Reduzido e arquitectural, elegante e sem 
compromissos, o modelo +SEGMENTO® sublinha o 
princípio minimalista das formas puras e a beleza 
das frentes ao eliminar os puxadores.

+SEGMENTO® kitchen combines vertical surfaces with 

polished work areas, revealing an immaculate elegance. 

The interaction of materials creates a setting of 

modernity with brushed stainless steel or the aluminium 

used as a frame in the horizontal areas add greater 

emphasis to the warmth emanated by the premium 

woods or to the architectural beauty of the satin lacquer.

Reduced and architectural, elegant and without 

compromise, the +SEGMENTO® model stresses the 

minimalist principle of pure forms and the beauty of 

fronts, eliminating any handles.

www.poggenpohl.de | www.poggenpohl.com.pt
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<Secção> Section

Quinta da Serra
Esculpida pela Montanha
Sculpted by the Mountain 
Texto de Text by Mariana Monteiro
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Adam Richards Architects

A Quinta da Serra está localizada nas montanhas 
do sul de Portugal – num cenário de pinheiros e 
casas agrícolas protegidas por telhados campais e 
paredes de pedra – e é um espaço sólido e robusto 
edificado para resistir ao clima agreste da região. 
Desenhado pelo gabinete londrino Adam Richards 
Architects, o projecto nasceu da requalificação 
da antiga habitação que foi alargada e dotada de 
traços contemporâneos.
A obra divide-se em dois elementos chave: a 
casa e o espaço exterior. Na moradia o esqueleto 
original de pedra foi mantido. Com os seus altos 
tectos transporta-nos para uma clareira de céu 
abstracto cortada geometricamente por duas 
tiras estreitas que, sendo novas, englobam os três 
quartos disponíveis e os aspectos funcionais como 

Quinta da Serra is located in the mountains of southern 

Portugal – in a setting of pine trees and farm buildings 

protected by «campal» roofs and stone walls – and is a 

solid and robust space, built to resist the untamed climate 

of the region. Designed by the London practice Adam 

Richards Architects, the project involves the restoration 

and conversion of an old stone Quinta, now extended and 

endowed with contemporary lines.

The project is divided into two key elements: the house 

and exterior space. In the house the original stone 

skeleton was retained. With high ceilings, transporting 

<Arquitectura> Architecture
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escadas e equipamentos de cozinha. A planta em 
cruz sobrepõe as divisões através de três andares, 
diferentes espaços que contêm as principais 
actividades. 
Esta organização interior molda o espaço 
envolvente. Exteriormente, as paredes absorvem 
as características da montanha num jogo entre 
a pedra e a madeira que constrói uma sequência 
dramática: abismo, ressalto e gruta. A casa culmina 
numa chaminé branca de grandes dimensões, uma 
lareira simbolicamente intimista postada cá fora 
para resistir ao tempo.

us to a clearing of abstract sky, two narrow strips form 

a cross in plan – containing functional elements such as 

stairs and kitchen equipment – overlap each other across 

three storeys within the stone box of the main house, 

different spaces that contain the principal activities.

This interior organisation shapes the surrounding space. 

Outside the walls absorb the characteristics of the 

mountain, in an interaction between stone and timber, 

constructing a dramatic sequence: precipice, projection 

and grotto. The house ends in a tall white chimney, a 

symbolically cosy fireplace positioned outside to defy the 

weather.

Defined by Bernardo Rodrigues, the project’s author, as 

an «organism building» and as an «urban mechanism 

interacting with society and with nature’s elements», 

the Centro de Criação de Teatros e Artes de Rua, entitled 

«Opus Magma», an arts centre being built in Santa Maria 

da Feira, stands on the shore of a lake, in an old quarry. 

Appearing to emerge from the stone and the water 

surrounding it, the architectural object is anchored to 

the lake before rising up from the ground, in a winding 

configuration. The building has been designed so that 

both the interior and exterior can function as stages, 

with the hung curve serving as an acoustic shell and as 

protection for the covered square below.

<Arquitectura> Architecture

www.spahotelalfandega.com

«Opus Magma»
Obra em Emersão 
Emerging Work
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by 3D Carlos Lobão – Imaginarq.

www.adamrichards.co.uk

Definido por Bernardo Rodrigues, autor do 
projecto, como um «edifício organismo» e como um 
«mecanismo urbano e interactivo com a sociedade 
e com os elementos da natureza», o Centro de 
Criação de Teatros e Artes de Rua, intitulado de 
«Opus Magma», obra a realizar em Santa Maria 
da Feira, reclina-se na margem de um lago, numa 
antiga pedreira. Parecendo emergir da pedra e da 
água que o contornam, o objecto arquitectónico 
ancora no lago para depois se elevar do solo, 
numa configuração serpenteante. O edifício foi 
pensado para que tanto o interior como o exterior 
funcionem como palcos, servindo a curva suspensa 
de concha acústica e de protecção da praça 
coberta que por baixo dela se cria.

www.bernardo-rodrigues.com
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Michel Rojkind
Sentir a Arquitectura
Feeling Architecture
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Rojkind Arquitectos

<Entrevista> Interview

1

Músico por paixão, arquitecto como forma de estar, Michel Rojkind faz a sua 
história num percurso cheio de vida e de vidas que, segundo ele, o motivam a 
crescer antes de mais como pessoa. Desde a Cidade do México, lidera um dos 
mais promissores gabinetes de arquitectura, uma «orquestra» de profissionais 
que desenha projectos icónicos um pouco todo o mundo.

Musician out of passion, architect as a way of living, Michel Rojkind defines a 
career filled with life and lives, which, according to him, motivate him to grow more 
than anything as a person. From Mexico City he runs one of the most promising 
architecture studios, an «orchestra» of professionals that designs iconic projects all 
around the globe.
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3
more about my clients when enjoying a coffee together or 

a tequila, than by sitting down to analyse the architecture 

programme as, for me, this is practically given.

What and who influences you? 

Life. Perhaps due to my musical past I am a very sociable 

person. But yes, I believe that my greatest influence is life. 

I like to know people who work to their own path despite 

all the obstacles that life can put up.

What do say to your pupils about the meaning behind 

practicing architecture?

I tell them that to do architecture you have to feel life. For 

me, a person who is not able to perceive life’s emotions, 

to be emotional, to get concerned, will find it difficult to 

practice architecture. I ask my pupils to go outside and 

question everything: why don’t infrastructures work 

in our country, why public spaces, why family housing, 

and in this way they obtain, more than just becoming 

architects, minds that think. I believe that the most 

important architects today are the most intelligent ones, 

not those who create the most beautiful things.

pessoa vê a sua vida. São importantes os aspectos 
que fazem com que a arquitectura tome uma forma 
mais personalizada. Havia uma época em que os 
arquitectos viviam com os seus clientes uns meses 
para entender como era a sua dinâmica familiar. Eu 
não chego a tanto (risos), mas aprendo mais acerca 
dos meus clientes a tomar um café ou uma tequilla 
com ele do que a sentar-me a analisar o programa 
de arquitectura porque para mim ele está  
praticamente dado.

O quê e quem o influencia?
A vida. Talvez devido ao meu passado musical sou 
uma pessoa muito sociável. Mas sim, creio que a 
minha maior influência é a vida. Gosto de conhecer 
gente que trabalha no seu próprio caminho apesar 
de todas as barreiras que a vida possa colocar.  

O que diz aos seus alunos sobre o que é fazer 
arquitectura?
Digo-lhes que para fazer arquitectura têm de sentir 
a vida. Para mim, uma pessoa que não seja capaz 

2

<Entrevista> Interview

Antes de ser arquitecto eram as artes musicais 
que ocupavam grande parte do seu tempo. Fazer 
arquitectura é também integrar uma «orquestra» 
ou grupo onde o ritmo é uma constante?
Um arquitecto pode ter uma ideia inicial, mas o 
produto final é o resultado de uma colaboração 
entre muitas pessoas. O projecto passa por 
tantos processos que as relações que tenhas 
com todas as pessoas têm de ser positivas e sãs, 
no sentido em que procuras envolvê-las num 
mesmo objectivo: terminar a obra da melhor forma 
possível. Quem dera fosse tão fácil como na música 
porque escrever uma canção é mais simples do que 
executar uma obra arquitectónica (risos).

De que necessita para sentir-se envolvido num 
projecto?  
Um programa de arquitectura não varia muito. O 
que sempre muda é a pessoa, o cliente nunca é 
igual, a família de um cliente nunca é igual, e são 
esses factores que me levam a envolver: ver se 
o cliente é extrovertido, se a sua relação com a 
mulher é boa, o que querem para os seus filhos. 
É esta a parte essencial que vai fazer com que o 
nosso projecto seja único, porque senão, no final, 
será um projecto sem alma, sem substância, se 
não tiver a essência da pessoa que o vai viver. Os 
projectos que me movem emocionalmente são 
aqueles em que os clientes são capazes de se abrir 
numa viagem de arquitectura comigo, onde nos 
conhecemos num certo momento e somos capazes 
de crescer juntos, eu como arquitecto e eles como 
clientes.
 
De que forma a sua identidade como arquitecto 
se mistura com a identidade de cada um dos seus 
clientes, uma vez que procura saber tudo acerca 
das suas vidas?
Temos sempre ideias preconcebidas. Os clientes 
chegam com livros ou imagens de coisas onde eles 
crêem que irão viver bem. Não são mais do que 
recordações do passado, mas o que eu tento saber 
é o que vai fazer com que eles se sintam cómodos. 
Para mim a casa tem de ser o reflexo de como uma 

Before being an architect the musical arts occupied 

much of your time. Is architecture also being part of an 

«orchestra» or group where the rhythm is a constant?

An architect can have an initial idea but the final product 

is the result of collaboration among many people. 

The project goes through so many processes that the 

relationships you have with all the people have to be 

positive and healthy in terms of how you aim to involve 

them in the same objective: to complete the work in the 

best way possible. It would be great if it was as easy as in 

music because writing a song is simpler than creating an 

architectural work (he laughs).

What do you need to feel involved in a project?

An architectural process doesn’t vary much. What always 

changes is the person, the client is never the same, the 

family of a client is never the same and these are the 

factors that cause me to involve myself: to see if the 

client is an extravert; is his relationship with his wife is a 

good one; what does he want for his children? This is the 

essential part that will ensure that our project is unique, 

because in the end, if it isn’t, it will be a project without 

a soul, without substance, if it doesn’t have the essence 

of the person who is going to live in it. The projects that 

move me emotionally are those in which the clients are 

able to open up on a journey of architecture with me, 

where we know each other in a certain moment and we 

are able to grow together, me as an architect and them 

as clients.

How does your identity as an architect blend with the 

identity of each of your clients, seeing as you aim to 

know everything about their lives?

We always have preconceived ideas. The clients arrive 

with books or pictures of things they believe they will live 

well. They are nothing more than recollections of the past 

but what I try to know is what needs to be done to ensure 

that they feel comfortable. For me the house has to be 

the reflection of how a person sees his or her life. Aspects 

that make architecture take on a more personalised form 

are important. There was a period when architects lived 

with their clients for a few months to understand their 

family dynamic. I don’t go that far (laughter) but I learn 
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The project for the Tamayo Museum is charged with sym-

bolism and strength. How can architecture be converted 

here into a clear vehicle of cultural communication?

I have a good relationship with Bjarke Ingels from BIG studio, 

and when he came to Mexico for a conference I invited him 

to collaborate in the project. We collaborated and we won 

the contract (laughter). When the client invited us to bid for 

the contract he gave us an enormous document with a prior 

investigation of almost 800 pages, where we were given an 

architectural plan and an architectural diagram. Bjarke and 

I analysed the proposals and paradoxically we said «why 

don’t we copy the original diagram»? We took the diagram 

and we put it on the land because it functionally represented 

what the client wanted. When we placed it on the site a cross 

remained, as is floating, which generated impressive plat-

forms and very rich social spaces. The expression that best 

defines the project is that of «open box», because it really is 

a cultural box open to the public.

7
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8 1. Code Horizon Dubai, Render Rojkind Arquitectos
2.  Corporativo Falcon, Rojkind Arquitectos + Derek Dellekamp, 

Fotografia de Photograph by Guido Torres
3.  Nestlé Grupo de Aplicación Querétaro, Fotografia de Photograph by 

©Paúl Rivera/archphoto.com
4.  Museo Ex-Tensión Tamayo Atizapán, Rojkind + BIG, Render 

German Glessner
5.  Nestlé Museo del Chocolate, Fotografia de Photograph by ©Paúl 

Rivera / archphoto.com
6. Casa PR34, Fotografia de Photograph by Jaime Navarro
7. Michel Rojkind

4

765

de perceber as emoções da vida do dia-a-dia, de se 
emocionar, preocupar, dificilmente poderá exercer 
arquitectura. Peço aos meus alunos que saiam à rua 
e questionem tudo: por que é que as infra-estruturas 
não funcionam no nosso país, para quê os espaços 
públicos, para quê a habitação familiar, assim  
formar-se-ão, mais do que arquitectos, cabeças 
pensantes. Acredito que os arquitectos mais 
importantes são hoje os arquitectos mais inteligentes 
e não os que fazem as coisas mais bonitas.  

O projecto do Museu Tamayo está carregado de 
simbolismo e força. Como é que a arquitectura se 
converte aqui num veículo claro de comunicação 
cultural?   
Tenho uma boa relação com Bjarke Ingels do gabinete 
BIG e, quando ele veio ao México para uma conferên-
cia, convidei-o a colaborar no projecto. Colaborámos 
e ganhámos (risos). O cliente, ao convidar-nos para 
o concurso, deu-nos um documento enorme com 
uma investigação prévia de quase 800 páginas, onde 
nos dava uma planta arquitectónica e um diagrama 
arquitectónico. Eu e o Bjarke analisámos as propos-
tas e ironicamente dissemos «por que não copiar-
mos o diagrama original?». Pegámos no diagrama e 
pusemo-lo sobre o terreno porque ele representava 
funcionalmente o que o cliente pretendia. Quando o 
colocamos no terreno permanecia uma cruz, como 
que flutuando, que gerava plataformas impressio-
nantes e espaços sociais muito ricos. A expressão que 
melhor define o projecto é a de «caixa aberta» porque 
realmente é uma caixa cultural aberta ao público.

<Entrevista> Interview

www.rojkindarquitectos.com
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<Secção> Section

CASAS DO CASTELO
Viver entre a história e o mar
Living between History and the Sea

Inserido numa paisagem pautada pelo Castelo 
Antigo e pela brisa marítima, o condomínio privado 
«Casas do Castelo», em Leça da Palmeira, é um 
imóvel de versatilidade única, de casas modernas e 
atraentes, num local histórico e com tradição. 
Na proximidade de centros de lazer, como a 
Marina e o Centro Hípico, o condomínio engloba 
11 moradias (tipologia T4 com jardim privado) e 

Stood in a landscape marked by the «Old Castle» and by 

the breeze from the sea, the «Casas do Castelo» private 

condominium, in Leça da Palmeira, is a development of 

unique versatility, of modern and attractive houses, in a 

historic place of tradition.

Close to leisure centres, including the Marina and 

the Equestrian Centre, the condominium contains 11 

properties (four-bedroom with private garden) and a 

um edifício com sete apartamentos (T1, T2, T3 e 
T4 duplex). Primando pela qualidade, eficiência 
energética, acústica e design, Casas do Castelo 
combina linhas contemporâneas com elementos 
tradicionais reflectindo e contrastando com a 
beleza cénica do quadro envolvente. Em fase final 
de construção, o condomínio Casas do Castelo é 
um espaço que marca a diferença pelo conceito de 
habitação apaixonante que promove.

building housing seven apartments (one, two, three 

and four-bedroom duplex). Focusing on quality, energy 

efficiency, sound insulation and design, Casas do Castelo 

combines contemporary lines with traditional elements, 

reflecting and contrasting with the scenic beauty of its 

surroundings. Now entering the final building phase, the 

Casas do Castelo condominium is a space that stands out 

for the passionate concept of it living it promotes.

Casas do Castelo – Condomínio Privado
Rua do Matinho, Leça da Palmeira
visitasevendas@casasdocastelo.com
www.casasdocastelo.com

P
U

B

<Traders> 

Promotor

Santos Vilela & Rodrigues, Lda.
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Hermitage Amesterdão
Histórias de Duas Cidades
Tales of Two Cities
Texto de Text by Mariana Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Hermitage Amsterdam

O Hermitage exibe a sumptuosidade da corte russa 
num novo satélite em Amesterdão, a cidade onde, 
há 300 anos atrás, Pedro, O Grande, começou a sua 
grandiosa colecção de obras de arte, e que inspirou 
o desenho de São Petersburgo. Estendido nas 
margens do rio Amstel, o museu – primeiro pólo 
fora da Rússia – é um faustoso edifício do século 
XVII recuperado por Hans van Heeswijk (exterior) 
e pelo atelier Merkx+Girod (interior) responsável 
também pela exposição de inauguração «At The 
Russian Court».
O Hermitage Amesterdão – inaugurado a 19 de 
Junho – nasceu numa antiga Casa de Repouso. 
De aspecto quadrangular demarca-se pelas 
suas nobres proporções e design simples e 
assimétrico. O interior com tectos altos, paredes 
brancas e escadas em vidro e ferro é luminoso 
e transparente. O piso em pedra e suave 
carvalho guia-nos pelos salões principais e pelas 

The Hermitage displays the sumptuousness of the 

Russian court in a new satellite venue in Amsterdam, the 

city in which, some 300 years previously, Peter the Great, 

began his grandiose collection of works of art, and which 

also inspired the design of Saint Petersburg. Extending 

along the banks of the River Amstel, the museum – the 

first outpost of the State Hermitage Museum outside 

Russia – is an opulent building dating from the 17th 

century, renovated by Hans van Heeswijk (exterior) and 

by the Merkx+Girod studio (interior), also responsible for 

the inauguration exhibition: «At the Russian Court».

The Hermitage Amsterdam – opened on June 19 – 

occupies what was originally an Old Peoples’ Home 

(Amstelhof). Of exquisite proportions, its design is simple 

and symmetrical. The interior, with high ceilings, white 

walls and stairways in glass and iron, is luminous and 

transparent. The stone and smooth oak flooring takes 

us through the main galleries and through the adjacent 

<Espaço Público> Public Space

1
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www.risco.org

wings that house the permanent exhibitions concerning 

the history of patient care in Amsterdam, particularly care 

of the elderly at the Amstelhof, and the other focusing on 

the connection between Holland and Russia.

Within its 9925 square metres, the museum also contains 

the Neva restaurant/café, a terrace for warm summer 

days, while enjoying concerts and talks in the Church 

Hall 400-seat auditorium, shops, and a green, peaceful 

garden, to the sound of museum music care of Michael 

van Gessel.

<Espaço Público> Public Space

alas adjacentes que acolhem as exposições 
permanentes sobre a história dos cuidados 
médicos holandeses e das relações entre Holanda 
e Rússia.
Nos seus 9925 m2 o edifício tem ainda o 
restaurante/café Neva, um terraço para os dias 
quentes de verão, concertos e palestras no Church 
Hall, um auditório com 400 lugares, lojas e um 
verde e sereno jardim ritmado ao som do museu 
por Michael van Gessel.

1. 3. e 5. Roos Aldershoff
2. Jorgen Koopmanschap
4. Luuk Kramer
6. www.marcusskoppen.com

1. 3. and 5. Roos Aldershoff

2. Jorgen Koopmanschap

4. Luuk Krame

6. www.marcusskoppen.com
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<Secção> Section<Refúgio> Haven

No coração do Douro Vinhateiro, os dias 
prosseguem ao ritmo das águas do rio, da história 
do lugar e das memórias e impressões que cada 
espaço suporta. Aqui, por entre socalcos e declives, 
surge de uma antiga ruína a Casa de Gouvães: 
um espaço de turismo rural que guarda em cada 
pedra pedaços perdidos no tempo, hoje dias de 
descobertas e momentos de lazer.
Inaugurada em Outubro de 2008, a Casa 

In the heart of the winegrowing Douro, the days flow by 

to the rhythm of the river’s waters, of the history of the 

place and of memories and impressions that each space 

holds. Here, amongst terraces and slopes, the Casa de 

Gouvães rises out of an old ruin: a rural tourism venue 

that holds lost pieces of time in every stone, and today 

days of discovery and moments of leisure.

Opened in October 2008, the Casa de Gouvães is 

Casa de Gouvães
O Lugar Reinventado
The Reinvented Place
Texto de Text by Ângela Rodrigues
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  Casa de Gouvães

de Gouvães revela um lugar indelével onde 
o tradicional convive lado a lado com uma 
arquitectura contemporânea, desde o traço 
de toda a casa até à decoração dos interiores, 
pensada segundo uma época marcante, que vai ao 
encontro da história duriense. Situada num local 
privilegiado, a Casa de Gouvães goza de excelentes 
vistas sobre Gouvães do Douro, facultando, a partir 
das varandas panorâmicas e da zona da piscina, 

somewhere difficult to forget; a place where tradition 

rubs shoulders with contemporary architecture, from 

the design of the entire house to the decoration of the 

interiors, created according to a striking period, fulfilling 

the Douro’s history. Stood in a prime location, the Casa de 

Gouvães enjoys stunning views over Gouvães do Douro, 

providing veritable canvases between vine and olive 

grove green and the black of the schist marking the entire 

landscape. With three rooms with private bathrooms, the 
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www.casadegouvaes.com

autênticas telas entre o verde das vinhas e olivais 
e o negro do xisto que marca toda a paisagem. 
Com três quartos com casas de banho privativas, 
a casa está preparada para uma estadia para seis 
pessoas, com a capacidade de camas extra, onde o 
serviço pode ser inteiramente personalizado.
A Casa de Gouvães soube acolher toda a magia da 
região do Douro, reconhecida pela UNESCO como 
Património da Humanidade. Inserida num cenário 
reinventado pelos homens ao jeito da natureza, 
esta casa de férias foi planeada para um descanso 
absoluto, envolto no bem-estar, luxo e num 
completo silêncio tão característico da terra.

house is prepared to accommodate six people, with extra 

beds also possible, and service that can be personalised 

down to the finest detail.

The Casa de Gouvães manages to house the entire magic 

of the Douro region, recognised by UNESCO as a World 

Heritage Site. Located in a setting reinvented by man in 

the style of nature, this holiday home has been planned 

for total relaxation, surrounded by well being, luxury and 

in an utter silence so typical to the area.

<Refúgio> Haven
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<Sabores> Flavours

Zafferano Restaurante
Paladares Transalpinos
Italian Flavours
Texto de Text  by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Zafferano Restaurante

Numa intimista e acolhedora atmosfera, envolta 
em paredes que ostentam os rosados tons das 
flores de açafrão – a delicada especiaria que deu 
nome ao espaço de restauração – pintadas à 
mão pelo artista plástico alemão Roland Mentzel, 
bem no centro do Chiado, em Lisboa, o Zafferano 
Restaurante propõe um conjunto de sugestões 
gastronómicas características das diversas zonas 
de Itália. Sicília, Toscânia, Lombardia e Sardenha 
são apenas algumas das regiões transalpinas que 
aqui revelam os seus apetecíveis paladares graças 
à frescura dos produtos utilizados e à sabedoria 
dos conceituados Chefs que, com mestria,  
os confeccionam.
E, na meia-luz que cinge o ambiente, clareada 
pelos pontos luminosos provenientes do bar 
e da garrafeira, o rol de prazeres gustativos, 
acompanhados por excelentes exemplares vínicos 
de Itália, inicia: desde o «Carpaccio de carne com 
rúcula, alcaparras e parmesão», passando por 
um eclético e apetitoso conjunto de pastas e pelo 
«Risotto de porco com pesto de avelã», acabando 
num guloso «Tiramisú» ou num mais digestivo 
«Sorbetto al Limone», o Zafferano Restaurante 
exibe o seu conjunto irresistível de delícias.

In a cosy and inviting atmosphere, surrounded by walls 

boasting the pinkish hues of saffron flowers – this 

delicate spice to which the eatery owes its name – hand 

painted by German artist Roland Mentzel, right in the 

centre of Chiado, in Lisbon, the Zafferano Restaurant 

offers a series of gastronomic suggestions characteristic 

of various parts of Italy. Sicily, Tuscany, Lombardy and 

Sardinia are just some of the Italian regions that reveal 

their appetising flavours here, thanks to the freshness 

to the products used and the knowhow of the respected 

chefs, who expertly prepare them. 

And, in the half-light that surrounds the setting, 

brightened by luminous points coming from the bar 

and wine cellar, the line-up of culinary pleasures, 

accompanied by excellent examples of Italy’s wines, 

begins: from «Carpaccio with rocket, capers and 

parmesan», an eclectic and tempting cluster of pasta 

dishes, or «Pork risotto with hazelnut pesto, all the way 

to «Tiramisu» and to the aid the digestion, «Sorbetto 

al Limone», the Zafferano Restaurant displays its 

irresistible collection of delicacies.

www.zafferano.pt.com
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Para si
For you

Pen USB de 2GB de memória, Colecção Active Crystals, 
Swarovski e Philips
USB Pen with 2GB of memory, Active Crystals Collection. 

Swarovski and Philips.
www.swarovski.com

Sandália Vivienne Westwood Anglomania + 
Melissa Lady Dragon II, da marca  
brasileira Melissa
Sandals Vivienne Westwood Anglomania+ Melissa 

Lady Dragon II, the Brazilian brand Melissa

www.melissaplasticdreams.com 

Óculos, colecção Zanzan Zazou, parte integrante de 
uma edição limitada de 100 pares.
Glasses, Zanzan Zazou collection, part of a limited edition 

of 100 pairs.

www.zanzan.co.uk

Móvel TOUT VA BIEN dos designers 
Antoine Audiau e Manuel Warosz 
para a b.d.
Furniture TOUT VA  BIEN of the 

designers Antoine Audiau and Manuel 

Warosz for b.d

www.bdbarcelona.com

Botões de Punho, Luis Vuitton, colecção 
Outono/Inverno 2009/2010.
Cufflinks, Lois Vuitton, Fall/Winter Collection 

2009/2010.

www.louisvuitton.com 

Perfume Essence para mulher de Narciso 
Rodriguez. Frasco criado pelo designer  
Ross Lovegrove.
Perfume Essence for women by Narciso Rodriguez. 

Bottle designed by Ross Lovegrove.

www.narcisorodriguez.com

Para a casa
For the home

Poltrona alta em corda da designer Patricia Urquiola, 
para a B&B Italia, na Paris-Sete.
High Arm-chair in rope by the designer Patricia Urquiola, for 

B&B Italy, in Paris-Sete.

 www.paris-sete.com

Cadeiras BABILA e T-CHAIR da ZERO2™.
BABILA Chairs and ZERO2™ T-CHAIR

www.zerodois.com

Espelho Miraggio, design Fernando e 
Humberto Campana para a Edra
Mirror Miraggio, design Fernando and 

Humberto Campana for Edra 

www.edra.com



BMW X1
Um Novo Conceito Automóvel
A New Automotive Concept
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidadas por Photographs kindly given by BMW Group

<Automóvel> Car

Ampliando a gama dos modelos X da BMW, o novo 
BMW X1, inserido na categoria dos SUV (Sport 
Utility Vehicle – Veículos Utilitários Desportivos), 
permite uma empolgante experiência de condução 
graças à sua personalidade marcada pela agilidade, 
pela versatilidade e pela contemporaneidade.
Sugerido em quatro tipos distintos de motorização 
– três blocos Diesel e um a gasolina –, o BMW X1 
possui potências que variam entre os 258 cv (para 
o motor a gasolina) e os 143 cv (do modelo 18d) e 
está disponível em variantes de tracção traseira e 
permanente às quatro rodas.
Equipado com Efficient Dynamics – estratégia que 
engloba um vasto conjunto de tecnologia pensado 
para optimizar a relação prestações/consumo –, 
o novo BMW X1 apresenta-se como um inovador 
conceito de automóvel.

Expanding BMW’s range of X models, the new BMW X1, 

fitting into the SUV (Sport Utility Vehicle) category, 

provides a stunning driving experience thanks to 

its personality marked by agility, versatility and 

contemporariness.

Available in four different engine types – three diesel and 

one petrol – the BMW X1 boasts power levels of  between 

258 bhp (for the petrol engine) and 143 bhp (for the X1 

18d model), and also comes in assorted rear and  

four-wheel drive traction variations.

Fitted with Efficient Dynamics – a strategy that covers 

a vast series of technologies designed to optimise 

performance/consumption ratios –, the new BMW X1 

arrives as an innovative automotive concept.
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LUXURIA Bijuteria
O Prazer de Pecar
The Pleasure of Sinning
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by LUXURIA Bijuteria

O pecado faz parte da essência humana. Quem já 
não caiu na tentação da gula, da inveja, ira ou da 
preguiça pelo menos uma vez? LUXURIA é uma 
jovem marca de bijutaria que tem o atrevimento de 
assumir o prazer de pecar.
Da autoria da criadora aveirense Maria João Cravo, 
as peças desdobram-se em diversas colecções, 
onde os Sete Pecados Capitais são o mote para 
um conjunto de peças com um conceito inovador e 
design personalizado.
Destinadas a um público que valoriza e 
compreende a importância dos pequenos grandes 
detalhes, todas as peças LUXURIA são totalmente 
feitas à mão, num jogo entre materiais que vão 
desde as pedras naturais semi-preciosas, aos 
cristais (Swarovski, da Boémia, Indiano, …), às 
porcelanas pintadas à mão, aos couros, às fitas 
de cetim, seda, organza, ao metal banhado em 
prata, etc. Cada exemplar tem apenas seis cópias, 
identificadas com uma pequena placa numerada e 
carimbo da marca, sinónimo de exclusividade.

To sin is a natural human condition. Who can honestly 

say that they haven’t once fallen into the temptation 

of gluttony, envy, wrath or sloth? LUXURIA is a new 

jewellery brand that dares to take on the 

pleasure of sinning.

Created by Aveiro based designer Maria João Cravo,  

the pieces develop in an array of collections, where 

the «Seven Deadly Sins» are the motto for  

a series of pieces with an innovative concept and 

personalised design.

Designed for a public that values and 

understands the importance of the finer 

and greater details, every LUXURIA 

piece is entirely handmade, in 

a interaction of materials that 

include anything from semiprecious natural stones 

or crystals (Swarovski, Bohemian, Indian, ...), to hand 

painted porcelain, leather, satin ribbons, silk, organza, 

or silver dipped metal, etc. Each piece has just six copies, 

identified by a small numbered plaque and stamp of the 

brand, synonymous of exclusiveness. 

www.luxuria-bijuteria.pt

<Jóias> Jewellry
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