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<Editorial>

Somos constantemente chamados a estar em 
qualquer parte, em toda a parte, a toda hora. 
Raramente nos detemos nos lugares (e nas 
pessoas) e por causa disso passamos ao lado de 
vivências essenciais para a nossa experiência de 
bem-estar. Por alguns momentos, ou instantes que 
sejam, a edição de Outubro/Novembro da House 
Traders quer seduzi-lo a aceitar o tempo como ele 
é: demorado e quase sempre surpreendente. As 
1001 coisas que tem ainda para fazer chegarão 
depois de ter olhado e sentido as escolhas de 
conforto que fizemos – opções de revestimentos, 
lareiras, sofás, tapetes –, e os lugares que 
percorremos – Brasil, Japão, Sérvia,  
Espanha, Portugal. 
Tudo tem o seu tempo… e o tempo agora  
é de ficar.
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We are continually asked to be everywhere at once and 

at the same time. We rarely stay put in places (and with 

people) and so we pass by essential experiences for our 

well being. For a few moments, or instants that you may 

have, the October/November issue of House Traders 

would like to convince you to accept time as it is: slow and 

almost always stunning. The 1001 things that still have be 

done will arrive after you’ve looked at and felt the choices 

of comfort we’ve made for you – wall and floor coverings, 

fireplaces, sofas, rugs –, and the places we journey 

through – Brazil, Japan, Serbia, Spain and Portugal.

Everything has its time... and time is now here to stay.  

 Destaques Highlights

Membro de:

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 4

Fotografia de Photograph by nomon
www.nomon.es
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Concurso de Ideias SIL 2009
«Dupla Valência»
«Dual Value»

Projectado em conjunto pela Kibowkan 
International, Inc. e pelo reconhecido arquitecto 
japonês IM Pei, o Miho Museum é um dos lugares 
mais singulares do Japão. Concluído em Agosto 
1996, surge na província de Shiga, em plena 
reserva natural de Shigaraki, como um esforço 
de inovação do designer. As paredes de vidro 
inclinadas traçam um espaço único que se destaca 
na imensidão da montanha.

Os Arquitectos Nuno Miguel Brás e Marco Simões 
da Silva venceram o IV Concurso de Ideias SIL para 
a reconversão da Praça de Toiros Celestino Graça 
em Santarém e Área Envolvente, que teve o apoio 
da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos. 
O projecto vencedor assume «a Praça enquanto 
edifício e a Praça enquanto elemento urbano», 
definindo um espaço multiusos que intervém 
igualmente no plano urbanístico da cidade.

Ncoisas
Multiple Choice

Miho Museum
Arte na Montanha
Art on the Mountain

Project in conjunction with Kibowkan International, 

Inc. and with recognised Japanese architect IM Pei, the 

Miho Museum is one of Japan’s most singular places. 

Concluded in 1996, it stands in the province of Shiga, in 

the heart of the Shigaraki nature reserve, as a force of 

innovation from the designer. The sloped glass walls 

create a unique space that stands out in the immensity of 

the mountain.

Architects Nuno Miguel Brás and Marco Simões da Silva 

have won the 4th SIL Ideas Competition 2009 for the 

redevelopment of the Praça de Toiros Celestino Graça, 

in Santarém and the Surrounding Area, which featured 

the support of the South Regional Section of the Order 

of Architects. The winning project sees «the Praça as a 

building and the Praça as an urban element», defining a 

multipurpose space that is equally part of the city’s  

urban planning.

Com formatos originais e uma estética que não 
passa despercebida, os relógios Nomon são 
uma forma criativa para medir a passagem do 
tempo. As colecções destacam-se pelo seu design 
contemporâneo e a versatilidade do produto torna-o 
ideal para qualquer espaço.

With original formats and aesthetics that don’t pass 

unnoticed, Nomon clocks are a creative way to measure 

the passing of time. The collections stand out for their 

contemporary design and the versatility of the product 

makes it ideal for any space. 

Bisazza
Xadrez no Trafalgar Square
Chess in Trafalgar Square

Loja Ugo
Antiguidades + Modernidades
Ugo Store Antiques + Modernity

Nomon
O Design ao Segundo…
Design by the Second...

Ncoisas
Multiple Choice

A Bisazza participou na 7ª edição do London Design 
Festival 2009, como patrocinador de uma instalação 
projectada por Jaime Hayon. «O Torneio» é um jogo 
de xadrez peculiar que tem por base um tabuleiro de 
160 m2 e figuras de 2m, totalmente revestidos com 
mosaico de vidro preto e branco.

Bisazza took part in the 7th edition of the London Design 

Festival 2009, as the sponsor of an installation designed 

by Jaime Hayon. «The Tournament» is a special game of 

chess with a board measuring 160 m2 and 2-metre pieces, 

covered entirely in black and white glass mosaic.

O Chiado tem um novo espaço dedicado à 
decoração de interiores, a UGO, que conjuga 
antiguidades e modernidades num só lugar. A 
nova loja pretende contribuir com novos conceitos 
de texturas, cores, estilos e materiais para os 
projectos de decoração.

Chiado has a new venue dedicated to interior design – 

UGO, combines the old and new in a single space. The 

new shop aims to contribute to interior design projects 

with new concepts in textures, colours, styles and 

materials.

www.bisazza.com
www.smeg.pt

www.nomon.es

Originalmente concebido em 1951 para a Baker 
Furniture Inc., o sofá Baker surge agora numa versão 
inspirada na arte moderna e livre. Finn Juhl, autor das 
duas versões, recriou esta peça de mobiliário com um 
aspecto visual mais elegante e leve.

Originally created in 1951 for Baker Furniture Inc., the Baker 

sofa now appears in a version inspired in modern and free 

art. Finn Juhl, author of the two versions, recreated this 

piece of furniture with a lighter and more elegant visual 

aspect.

One Collection
A Recriação do Conforto
The Re-creation of Comfort

www.onecollection.com

www.oasrs.org

www.miho.jp
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For Arte
Paredes com Alma…
Walls with Soul...

Mantendo a aposta em artistas nacionais a For Arte 
renovou o seu banco de imagens com o lançamento 
do catálogo «Time» onde apresenta dois novos 
produtos: a LedBox e o WallTex, uma impressão 
em tecido ultra resistente, auto adesivo e 100% à 
prova de água para colocar em casas de banho ou 
cozinhas. 

Maintaining its focus on national artists, For Arte has 

renewed its image database with the launch of the 

«Time» catalogue, in which it presents two new products: 

the LedBox and the WallTex, a print on ultra resistant, 

self adhesive and 100% waterproof fabric, for applying in 

bathrooms and kitchens.

Aquagrês
Por Uma Boa Causa…
For a Good Cause..

Domodinâmica
O «Deus do Sono»
The «God of Sleep»

Madeicávado
Solução Ecológica
Ecological Solution

É a mais recente novidade em Portugal no universo 
dos pavimentos / revestimentos. O Unibamboo é 
um produto produzido em bambu que pode ser 
utilizado no chão, paredes e tectos. Disponível 
em várias cores, é ideal para uso doméstico, 
para hotéis, escritórios, ginásios, entre outros, 
permitindo a criação de ambientes exclusivos e 
modernos.

The latest product in Portugal in the flooring / wall 

covering sector, Unibamboo is made from bamboo and 

can be used on the floor, walls and ceilings. Available in 

a choice of colours, it is ideal for domestic use, in hotels, 

offices, gym, amongst other locations, enabling the 

creation of exclusive and modern environments.

Ncoisas
Multiple Choice

A cozinha MOOD da Scavolini ganhou novos contornos 
e funcionalidade: elementos curvilíneos, uma nova 
ilha, ausência de puxadores e acabamento a Carvalho 
cinza para as portas de madeira fazem da MOOD 
Flat Line um espaço marcado pela sua sobriedade 
e elegância e pela mescla de tecnologia com 
criatividade, numa aposta num estilo sofisticado e 
inegavelmente estético.

The MOOD kitchen from Scavolini has new lines and 

functionality: curved elements, a new island, the absence 

of handles and finish in grey oak for wooden doors make 

of the MOOD Flat Line a space marked by its simplicity and 

elegance, and by the blend of technology and creativity, 

boasting a sophisticated style and unique aesthetics.

Osnofa
Nova Cozinha Vetro
New Vetro Kitchen

Sá, Aranha & Vasconcelos
Nova Casa
New House

Scavolini
MOOD Flat Line

Ncoisas
Multiple Choice

Com uma experiência de mais de 60 anos, a 
Osnofa cria originais cozinhas e oferece uma 
gama completa de serviços que envolvem todas as 
etapas de realização e manutenção desse aposento 
da habitação. Lançado recentemente, o modelo 
Vetro caracteriza-se pelas suas linhas rectilíneas e 
pela sua sofisticada contemporaneidade.

With over 60 years’ experience, Osnofa creates original 

kitchens and offers a comprehensive range of services 

that cover every stage of installation and maintenance of 

this part of the home. Recently launched, the Vetro model 

reveals straight lines and a sophisticated contemporary 

style.

Aproveitando o seu 10º aniversário, a Aquagrês, 
em conjunto com grupo Kerakoll e com a Aleluia 
Cerâmicas, está a organizar uma angariação de 
donativos com fins sociais. De 12 de Outubro até 
5 de Dezembro, todos os clientes da Aquagrês ao 
efectuarem uma compra estão a contribuir para 
uma instituição de beneficência à sua escolha.

Taking advantage of its 10th anniversary, Aquagrês, 

in conjunction with the Kerakoll group and Aleluia 

Cerâmicas, is organising a fund raising exercise for 

charity. From October 12 to December 05, every Aquagrês 

customer will contribute to a charity of his/her choice 

when they make a purchase.

Giovannoni e Rodrigo Torres desenharam para a 
Domodinamica um sofá-cama inspirado no Deus 
do sono. Morfeo tem uma estrutura em resina de 
poliuretano flexível coberto com tecidos elásticos 
e possui um colchão fácil de tirar. Nos seus braços, 
duas lâmpadas que podem servir de luz ambiente 
ou de leitura.

Giovannoni and Rodrigo Torres have designed a sofa bed 

for Domodinamica, inspired in the god of sleep. Morfeo 

has a structure in flexible polyurethane resin, covered 

with elastic fabrics and features an easy to pull out 

mattress. In its arms, two lamps can provide background 

or reading light.

É num antigo e remodelado armazém do século 
passado, na zona ribeirinha de Braço de Prata, 
que as designers de interiores da Sá, Aranha & 
Vasconcelos encontraram um novo espaço para 
desenvolver os seus projectos. E o Tejo já se 
revelou inspirador, dado a empresa ter recebido 
convites para a criação do design de dois iates e um 
avião a jacto.

In an old and refurbished warehouse dating from the last 

century, in the riverfront area of Braço de Prata, interior 

designers Sá, Aranha & Vasconcelos have found a new 

space to develop their projects. And the Tagus have 

already proved inspiring, given that the company has 

received invitations to design two yachts and a jet plane.

www.osnofa.pt www.saaranhavasconcelos.pt www.aquagres.com

www.for-arte.com www.madeicavado.pt

www.smeg.pt

www.scavolini.com

Da gama compacta, o novo modelo de máquina 
de café da Teka CM 45 pode preparar duas 
chávenas simultaneamente e possui 30 
programas automáticos e sistema Thermoclock 
de aquecimento. Em aço inoxidável anti-mancha, 
o modelo CM 45 pode ser aplicado horizontal ou 
verticalmente.

From the compact range, the new CM 45 coffee machine 

from Teka can prepare two cups at once and features 

30 automatic programmes and the Thermoclock heating 

system. In stainless steel, the CM 45 model can be 

installed horizontally or vertically.

Teka
Máquina de Café Gama Compacta
Coffeemaker from the «Compact» Range

www.teka.pt

www.domodinâmica.com
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Parte integrante da nova colecção Outono/
Inverno de sofás, cadeirões e cadeiras do atelier 
Catarino, a marca Chivasso promove ambientes 
simultaneamente contemporâneos e românticos 
graças aos tecidos da colecção Reflections, de 
padrões e tonalidades subtis, e à estrutura esmerada 
que lembra os opulentos tronos da corte francesa.

Part of the new Autumn/Winter collection of sofas, 

armchairs and chairs from the Catarino studio, the Chivasso 

brand promotes environments that are both contemporary 

and romantic thanks to fabrics from the Reflections 

collection, in subtle patterns and colours, and to the 

sophisticated structure that recalls the opulent thrones of 

the French court.

A. J. Pinto
Recuperador de Calor da Hergóm
New Heat Exchanger from Hergóm

RIBAG
Luz Flutuante
Floating Light

Catarino
Novos Sofás Catarino
New Catarino Sofas

Ncoisas
Multiple Choice

Representada em Portugal pelo Grupo A. J. Pinto, a 
Hergóm é uma das principais empresas de produtos 
de calor para a casa ao nível mundial. Com uma 
gama inovadora de produtos, a Hergóm lançou 
recentemente um novo recuperador de calor – o 
H-08/100, em ferro fundido e disponível em duas 
versões: altura de porta escamoteável de 45 ou 55 cm.

Represented in Portugal by Grupo A. J. Pinto, Hergóm is one 

of the world’s leading companies dealing in heat products 

for the home. With an innovative range of products, Hergóm 

recently launched a new heat exchanger – the H-08/100, in 

cast iron and available in two versions: with door heights of 

45 or 55 cm.

Desenhado por Thomas Steuri para a RIBAG, o novo 
candeeiro FLISC exprime uma nova geração de luz 
e luminárias, pela forma distinta, função, eficiência 
energética e conforto que possibilita. Como um 
objecto flutuante, o FLISC adapta-se discretamente 
a qualquer ambiente.

Designed by Thomas Steuri for RIBAG, the new FLISC lamp 

expresses a new generation of light and lamps, through 

the different shape, function, energy efficiency and 

comfort it enables. As a floating object, the FLISC adapts 

discretely to any setting.

www.hportugal.pt | www.ajpinto.pt www.ribag-licht.com

www.catarino.grupo-catarino.pt

Empresa líder na Europa no sector do fabrico de 
alcatifas e uma das principais fabricantes mundiais, 
a EGE, com sede na Dinamarca e representada 
em Portugal pela DECORPISUS, é actualmente um 
indispensável parceiro para todos os projectos de 
interiores revestidos a este tipo de material, graças à 
qualidade e versatilidade dos seus produtos.

Leading company in Europe in the carpet manufacture 

sector and one of the main producers in the world, 

EGE, based in Denmark and represented in Portugal by 

DECORPISUS, is now a crucial partner for every project for 

interiors featuring this type of material, thanks to the quality 

and versatility of its products.

Alcatifas EGE
EGE Carpets

www.egecarpets.com | www.decorpisus.com
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Alta de Lisboa
«Oportunidade Única»
«Unique Opportunity»

«Unique Opportunity» is the name of the campaign 

carried out by Sociedade Gestora da Alta de Lisboa 

(SGAL), which aims to present a sales price re-evaluation 

on houses available in the various developments making 

up Alta de Lisboa. A modern district within the city, Alta 

de Lisboa encompasses a vast series of services, facilities 

and green spaces, guided by current and sustainable 

urban planning.

«Oportunidade Única» é o nome da campanha 
levada a cabo pela Sociedade Gestora da Alta de 
Lisboa (SGAL) que visa apresentar um reajuste 
dos preços de venda das casas disponíveis nos 
vários empreendimentos que compõem a Alta de 
Lisboa. Um bairro moderno dentro da cidade, a Alta 
de Lisboa engloba um vasto conjunto de serviços, 
equipamentos e espaços verdes, orientados por um 
actual e sustentável planeamento urbanístico. 

Num lugar tocado pela natureza, o Park Ofir, em 
Esposende, sublinha todos os privilégios de morar 
sob a tónica do verde. Este projecto da Britalar 
insere-se na missão da empresa ao expressar uma 
preocupação constante na preservação do meio 
ambiente e na promoção da qualidade de vida. 
18 moradias de arquitectura cuidada, destinadas 
a residência permanente ou de férias, exaltam a 
qualidade dos materiais em sintonia com a beleza 
do local.

Park Ofir
Um Traço Natural
A Natural Outline

In a place touched by nature, Park Ofir, in Esposende, 

highlights every privilege of living in the key of «green». 

This project from Britalar fits the company’s mission 

in expressing a constant concern for preserving the 

environment and promoting quality of life. 18 properties 

boasting refined architecture, for permanent or holiday 

residence, applauding quality of materials in harmony 

with the beauty of the location.

Ncoisas
Multiple Choice

Debaixo do lema «It’s About Time», a 
ExperimentaDesign Lisboa 2009 explora, até 8 
de Novembro, a divisa na sua dupla significação: 
no sentido literal, de que tudo está relacionado 
com o tempo; e enquanto expressão idiomática, 
manifestando uma ideia de urgência. Articulando 
estas duas abordagens, a EXD’09/Lisboa reflecte 
sobre o papel do tempo no design.

To the motto «It’s About Time», ExperimentaDesign 

Lisboa 2009 explores, until November 08, the slogan in 

its dual meaning: in the literal sense, in that everything is 

related to time; and as an idiomatic expression, conveying 

the idea of urgency. Articulating these two approaches, 

EXD’09/Lisboa reflects on the role of time in design.

Principal Feira de Internacional de iluminação, 
arquitectura e tecnologia, a Light+Building 
2010, mostra bienal, irá ocorrer em Frankfurt 
entre os dias 11 e 16 de Abril do próximo ano e 
terá como tema central a eficiência energética. 
Paralelamente, realiza-se o Luminale, bienal 
de cultura de iluminação que tem vindo a atrair 
a atenção mundial graças às suas originais e 
criativas instalações luminosas.

«Paisagens de Mim»
De Evelina Oliveira
«Landscapes of Myself» By Evelina Oliveira

Até ao dia 5 de Novembro está patente, na Galeria 
São Mamede, no Porto, a exposição de pintura 
«Paisagens de Mim» de Evelina Oliveira. Centrada 
numa reflexão sobre o mundo onírico, a artista 
expõe o imaginário do universo feminino nas 
figuras das delicadas meninas – metáforas de uma 
infância aberta ao imaginário e ao maravilhoso – 
que povoam as suas telas.

On show at the Galeria São Mamede, in Oporto, until 

November 05, the painting exhibition «Landscapes of 

Myself», by Evelina Oliveria. Focused on a reflection 

on the dream world, the artist exposes the mind of the 

feminine universe in 

figures of delicate 

girls – metaphors of 

a childhood open to 

imagination and the 

marvellous –, which 

dot her canvases. 

Light+Building 2010
Light+Building 2010

Ncoisas
Multiple Choice

ExperimentaDesign Lisboa 2009

www.experimentadesign.pt

Major international lighting, architecture and technology 

fair, Light+Building 2010, a biannual event, will take place 

in Frankfurt between April 11 and 16 next year and will 

feature the central theme of energy efficiency. Luminale, 

the biannual lighting show that has come to attract the 

world’s attention thanks to its original and creative light 

installations, will run parallel to this.

www.saomamede.com

www.altadelisboa.com

http://light-building.messefrankfurt.com | www.luminapolis.com

parkofir@britalar.pt
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<Cozinhas> Kitchens <Cozinhas> Kitchens

Não há palavras que descrevam inteiramente a 
expressão de um corpo ao serviço do movimento. 
Cada traço, cada detalhe, cada recanto move-se em 
harmonia, desenhando uma dança entre homem 
e lugar. Joaquín Torres e Rafael Llamazares, 
fundadores da A-cero, souberam imprimir o ritmo 
do Caribe no projecto de uma vivenda unifamiliar 
em La Romana, República Dominicana.
Com um desenho muito particular, à imagem do 
gabinete espanhol, a habitação surge em dois 
blocos distintos, onde uma série de volumes em 
curva procuram, num jogo original, a verticalidade 
desde o telhado. O clima ameno, que se prolonga 
por todo o ano nas Caraíbas, e os 7000 m2 do 
terreno, onde a casa assenta, determinaram 
desde logo o projecto, que privilegia a água 
como elemento simbólico e preponderante no 
desenvolvimento de toda a arquitectura. Com base 
num programa de um único piso, uma exigência 

There are no words to fully describe the expression of a 

body as it moves. Each outline, every detail, every corner 

moves in harmony, painting a dance between man and 

place. Joaquim Torres and Rafael Llamazares, founders 

of A-cero, have managed to instil the rhythm of the 

Caribbean in the project for a villa in La Romana, in the 

Dominican Republic.

With a very particular design, to the Spanish studio’s 

style, the property develops over two different blocks, 

where a series of volumes, in a curve, attempt verticality 

from the roof. The pleasant climate, enjoyed throughout 

the year in the Caribbean, and the 7000 m2 of land, on 

which the house stands, determined the project from the 

outset, favouring water as symbolic and prime symbol 
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A-cero
Ao Ritmo do Caribe 
To the Caribbean Rhythm
Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias de Photographs by  Manosalvas / Arquitexto



<Cozinhas> Kitchens <Cozinhas> Kitchens

in the development of the architecture. Based around a 

programme stipulated by the client of a single floor, the 

villa, finished in April 2009, appears as if a sculpture, not 

only for its magnificent lines, but also for the coral stone 

that is used as its prime material, and which gives it an 

visual aspect that interacts perfectly with the natural 

surroundings and is filled with life with the sunlight that 

abounds in the region.

The interiors, also created by A-cero, achieve immense 

simplicity between an unpretentious decoration and the 

grandeur of the spaces. The coral stone extends from the 

do cliente, a moradia, finalizada em Abril de 2009, 
aparece como se de uma escultura se tratasse, não 
só pelas magníficas linhas, mas também pela pedra 
coral que lhe serve de matéria-prima e lhe impõe 
um aspecto visual que dialoga na perfeição com o 
meio envolvente e se enche de vida com a luz do sol 
que abunda na região. 
Os interiores, projectados igualmente pela A-cero, 
conseguem uma imensa simplicidade entre uma 
decoração despretensiosa e a grandiosidade dos 
espaços. A pedra coral estende-se do exterior para 
o interior e as janelas em praticamente todas as 
frentes permitem a continuidade de dentro para 
fora. Grande parte do mobiliário tem a assinatura 
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dos arquitectos da A-cero, permitindo uma 
autenticidade incomparável a todo o projecto, que 
fica completo com algumas marcas de referência 
do design de interiores, como a Arclinea,  
a Asan e a Iguzzini.
A residência em La Romana é uma pequena 
ilha na ilha. Joaquín Torres e Rafael Llamazares 
reproduziram as paisagens dominicanas nos 
jardins, com várias espécies de palmeiras, ervas 
e pedras. A piscina a lembrar uma praia de areia 
branca confunde-se no mar que se perde no 
horizonte. Se não é o paraíso, fica lá muito próximo!

exterior to the interior and the windows in almost every 

side allow the inside to flow out. Much of the furniture 

was also designed by A-cero architects, allowing an 

incomparable authenticity throughout the project, which 

is completed with a few major interior design brands, 

such as Arclinea, Asan and Iguzzini.

The residence in La Romana is a small island on the 

island. Joaquín Torres and Rafael Llamazares have 

reproduced Dominican landscapes in the gardens, with 

various species of palm trees, grasses and stones. The 

pool recalls a white sandy beach, blending with the sea 

that blurs into the horizon. If this isn’t paradise, it’s not 

far from it!

www.a-cero.com
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O momento de criação é único, inédito, mais 
ou menos individual e quase sempre dominado 
pela personalidade criadora. O momento de 
criação é singular, é a expressão máxima de um 
planeamento cuidado, de um auscultar cuidadoso 
das formas, das silhuetas, das sombras, das 
vozes. O Atelier Susana Camelo encontra, neste 
momento de criação, um lugar privilegiado para 
o desenvolvimento de desenhos expressivos, 
reflexo de um tempo especial e das características 
exclusivas de um ser apenas ou de uma família 
inteira. Nesta habitação em Francelos materializa- 
-se uma premissa que definiu toda a intervenção da 
decoradora e da sua equipa – falamos de conforto 
enquanto prolongamento natural dos espaços. Em 
termos formais, a casa, com sistema de domótica 
a cargo da Dinis Coelho, obedece à noção prática e 
elementar para a qual foi edificada, deixando aos 
interiores um maior protagonismo, a tarefa de criar 
a sensação reconfortante que o cliente, um casal 
com duas filhas, a mais velha de oito anos e a mais 

The moment of creating is unique, unmatched, more 

or less individual, and almost always dominated by the 

creative personality. The moment of creation is singular, 

it is the maximum expression of careful planning, of 

a careful examination of forms, of outlines, of shade, 

of voices. Atelier Susana Camelo finds in this moment 

of creation an ideal place for the development of 

expressive designs; the reflection of a special time and 

of the exclusive characteristics of a single person or of 

a whole family. In this property in Francelos a premise is 

materialised, which has defined the entire intervention 

of the interior designer and her team – this is comfort 

as a natural extension of the spaces. In terms of form, 

the house, with a domotic system by Dinis Coelho, obeys 

the practical and elementary notion for which it was 

built, giving the interior greater importance, the task 

Atelier  
Susana Camelo
A Vida num 
Palco Grandioso
Life on a Grand Stage
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias de Photographs by  

António Teixeira

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

3



<Cozinhas> Kitchens <Cozinhas> Kitchens

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

5

nova de três, definiu como primordial. 
Porque os ambientes se queriam exclusivos, 
Susana Camelo voltou-se para a concepção de 
diversas peças de mobiliário especialmente 
desenhadas para este espaço. Na zona íntima da 
habitação, os quartos deram origem a universos 
de vida orientados por diferentes tonalidades – no 
quarto do casal o azul apaziguador convive com 
o desenho do mobiliário do Atelier e a amplitude 
alcançada pelo efeito visual do espelho, e no 
quartos das meninas, que puderam escolher o 
tema das habitações, o rosa e o lilás personificam 
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of creating the comforting sensation that the client, a 

couple with two daughters, aged 8 and 3, defined as being 

of utmost importance.

Because the creation of exclusive environments was 

required, Susana Camelo resorted to creating several 

pieces of furniture, especially designed for this space. In 

the private areas of the house, the bedrooms make way 

for universes of life guided by different colours – in the 

couples room soothing blue combines with the furniture 

design of the Atelier and the amplitude achieved by the 

visual effect of the mirror and in the girl’s room, who 

were able to choose the theme of their spaces, pink or 

lilac personify a magnificent vision of the  

world of childhood.



<Cozinhas> Kitchens

uma visão magnífica sobre o mundo infantil. 
Nas áreas sociais nasceram novos desafios. Na 
sala de estar e de jantar a pedra em ónix serviu 
de fio condutor para a definição dos tecidos e das 
intensidades cromáticas. Objecto aglutinador 
de todas as atenções, a mesa de jantar, com as 
suas argolas enigmáticas, nasceu a partir de um 
projecto anterior da decoradora. E se o momento 
é de descontracção a sala de jogo é o lugar ideal 
para ganhar tempo de qualidade. Aqui destaca-se o 
móvel do bar cujo motivo se replica nas almofadas, 
objectos de desejo da decoradora. 
Se o verbo que se impõe é o criar, Susana Camelo 
conjuga-o na primeira pessoa sem nunca esquecer 
o palco e os actores para quem encena formas de 
vida excepcionais.

New challenges were forged in the social areas. In the 

living room and the dining room, onyx stone serves as 

a connecting thread in the definition of fabrics and of 

chromatic intensities. An object that attracts all the 

attention, the dining table, with its enigmatic rings, came 

about from a former project by the designer. And if the 

moment is for relaxing, the games room is the ideal place 

to revel in quality time. The highlight here is the bar, the 

design of which is replicated in the cushions, objects of 

desire by the decorator.

If the verb that counts is to create, Susana Camelo 

conjugates it in the first person without ever forgetting 

the stage and the actors for whom she produces 

exceptional lifestyles.

www.susanacamelo.com
www.ghimoveisdeluxo.comh
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As Moradias do Golfe
Do Troiaresort
The Golf Villas of Troiaresort
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Miguel Costa

Com características ecológicas e paisagísticas 
únicas e com distintos ambientes a compor o seu 
cenário, onde formações dunares, pinhais, diversa 
vegetação, rio e mar são protagonistas, a Península 
de Tróia é um local inspirador para a concepção 
de projectos arquitectónicos e decorativos que 
celebram uma íntima relação entre meio natural e 
objecto construído.
Privilegiando a transparência, estabelecendo um 

With unique ecological and landscape characteristics and 

with distinctive environments  composing its scenario, 

where dune formations, pine groves, assorted vegetation, 

river and sea play leading roles, the Tróia Peninsula is an 

inspiring location for the creation of architectural and 

decorative projects that celebrate a close relationship 

between the natural environment and the built object.
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enfático diálogo entre exterior e interior, com 
amplas janelas a deixarem a paisagem envolvente 
entrar na habitação, mas simultaneamente 
filtrando o cenário através de telas de 
sombreamento, para que o ambiente interno da 
casa seja intimista e privado, as Moradias do Golfe 
com assinatura do arquitecto João Paciência foram 
pensadas para criarem uma atmosfera na qual 
predomina o verde dos pinhais e dos greens e onde 
o azul do céu encontra subtil passagem. Através 
da utilização de uma paleta diminuta de materiais, 
cujas tonalidades são habilmente articuladas com 
as cores dominantes do sítio onde se erguem, 
as residências arreigam-se no terreno, criando 
harmoniosas continuidades visuais. 
Vastos espaços habitam as Moradias, com o 
recurso a duplos pés direitos a reflectir a escala 
e a verticalidade das árvores circundantes. 
Hierarquizados e relacionados entre si, os diversos 
compartimentos possuem sempre uma próxima 
ligação com o exterior, que encontra eco nos tons 
ocres das madeiras interiores. 
Procurando manter viva esta relação, a decoração 
da Moradia-modelo da autoria de Paula Matias 
Pinho aposta em peças de tonalidades terra, 
com predominância do bege e do castanho, a que 
quadros e bibelôs acrescentam notas coloridas. 

Favouring transparency, establishing a emphatic dialogue 

between the exterior and the interior, with large windows 

allowing the surrounding landscape to enter the property, 

while at the same time filtering the setting through 

shading canvas, so that the internal environment of the 

house remains comfortable and private, the Golf Villas, 

with design care of architect João Paciência have been 

created to produce an atmosphere in which the green 

of the pine groves and of the golf greens predominates 

and where the blue of sky is given easy passage. Through 

the use of a reduced palette of materials, the colours of 

which are skilfully articulated with the dominant colours 

of the place in which they stand, the villas are positioned 

in the land so as to create harmonious visual continuities. 

Vast spaces inhabit the villas, with the use of double 

height reflecting the scale and the verticality of 

the surrounding trees. Interrelated and arranged 

in hierarchies, the many rooms always have a close 

connection with the exterior, which is echoed in the ochre 

hues of the interior wood.

Aiming to keep this relationship alive, the interior design 

of the show villa, care of Paula Matias Pinho, focuses 

on use of earth coloured pieces, with a predominance 

of beige and brown, to which paintings and ornaments 
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Marcada pela integração e conjugação de 
elementos decorativos clássicos e modernos, a 
atmosfera habitacional possui uma compleição 
simultaneamente minimalista e acolhedora, índole 
que confere vida, conteúdo humano e identidade 
própria à residência.
Concebidas como abrigos requintados, as Moradias 
do Golfe do Troiaresort potenciam a fruição de 
espaços onde o interior respira o cenário exterior 
e onde este se expande e alenta na sua irrefutável 
beleza e grandiosidade.

add colourful notes. Marked by the integration and 

combination of classic and modern decorative elements, 

the housing environment is both minimalist and 

welcoming in its concept, a character that brings it life, 

human content and an identity unique to the villa.

Designed to be refined refuges, the Troiaresort Golf 

Villas enable the enjoyment of spaces where the interior 

breathes the exterior setting and where this is expanded 

and stimulated in its irrefutable beauty and grandeur.
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<Perfil Decororação> Decoration Profile

Que importância teve o facto de ter estudado e trabalhado no 
exterior para a construção da sua identidade pessoal e profissional?
Foi muito importante. Quando fui para fora estudar tinha 17 anos, 
e parte da minha formação e identidade é muito inglesa, muito 
marcada. No núcleo inglês, onde acabei por entrar, há muitas 
maneiras de estar, de falar. As feiras no estrangeiro permitem-nos 
também viajar. Depois, viver numa metrópole como Hong Kong foi 
fascinante, com pessoas de todas as nacionalidades. O mundo, na 
realidade, é um lugar muito pequeno e tão díspar. 

De que forma o seu estilo pessoal foi evoluindo?
Hong Kong foi uma sorte enorme, aí levei logo um banho de 
qualidade, de excentricidade. Identifiquei-me imediatamente com 
o que via. Hoje em dia, no que faço, há uma base simples, e depois 
o que vem «por cima» é muito mais fácil de mudar. Dou particular 
atenção aos tecidos e aos pequenos apontamentos porque eles 
fazem toda a diferença.

What importance has the fact that you have studied and worked abroad had 

on the creation of your personal and professional identity?

It has been very important. When I left the country to study I was 17, and 

part of my formation and identity is very English, very affected. In my English 

setting, where I ended up, there are many ways of being, of speaking. Fairs 

abroad also allow us to travel. Later, living in a metropolis such as Hong Kong 

was fascinating, with people of all nationalities. The world in truth, is a very 

small place and so diverse.

How has your personal style developed?

Hong Kong was great luck; here I was immediately surrounded in quality and 

eccentricity. I identified with what I saw straight away. Nowadays, in what 

I do, there is a simple base, and then what comes «on top« is a lot easier to 

change. I give particular attention to fabrics and to small details, because they 

make all the difference.

Benedita Seara é uma mulher segura que aprecia a 
arte, o desafio do detalhe, do mundo e que assina 
em cada projecto uma decoração cosmopolita que 
mistura vários estilos e nunca um só. Londres, 
onde trabalhou no departamento de decoração 
da Harrods, Hong Kong e Porto tornaram-se 
lugares essenciais na formação da identidade da 
decoradora que gosta de surpreender. 

Bendita Seara is a confident woman who appreciates 
art, the challenge of detail, of the world and who 
produces a cosmopolitan décor in every project that 
blends various styles and never just one. London, where 
she worked in the decoration department of Harrods, 
Hong Kong and Oporto have become essential locations 
in the creation of the identity of the interior designer, 
who likes to surprise. 

Benedita Seara
Influências de um Mundo Global
Influences of a Global World
Texto de Text by Cátia Fernandes
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Que estratégias define cada vez que inicia um 
projecto?
Conhecer bem o cliente ajuda-nos. O cliente, quando 
vem ter connosco, não faz a mínima ideia do que é o 
mundo da decoração e, quando se apercebe do que 
existe nesta área e o que ela é, fica incrivelmente 
baralhado. Numa primeira reunião há palavras-chave 
que digo só para ver a reacção do cliente. A partir daí, 
percebemos o que ele quer, e direcciono o trabalho de 
determinada forma. 

Há, no seu entender, matérias primordiais para a 
criação de ambientes confortáveis? Quais?
O primeiro elemento essencial são os tapetes, 
grandes tapetes, é isso que torna os espaços 
confortáveis; depois as cortinas, os tecidos e os 
quadros. Quando o cliente vê o que está projectado, 
o resultado final supera sempre as expectativas. 
É importante termos na nossa casa coisas que 
literalmente amamos. 

Faz-lhe a confusão a atribuição de um rótulo ao seu 
estilo?
Faz porque eu não gosto de pensar que utilizo sempre 
um só estilo. Várias vezes faço estilos completamente 
diferentes, e isso é o que me interessa. Depois 
depende se é uma casa para ser usada todo o ano, se 
é uma casa de praia, de campo, para receber muitas 
ou poucas pessoas, etc.

What strategies do you outline whenever you begin a 

project?

Knowing the client well helps you. The client, when you meet 

him/her, has no idea about the world of interior design and, 

when they understand what this field contains and exactly 

what it is, they are incredibly confused. In a first meeting 

there are keywords that I say just to see the client’s reaction. 

From then on you can understand what he/she wants, and I 

guide the work in a certain way.

In your opinion, are there any essential materials for 

creating comfortable environments? What are they?

The first essential element is rugs, large rugs; this is what 

makes spaces comfortable. Then the curtains, fabrics and 

paintings. When the client sees what has been planned 

the final result always surpasses their expectations. It is 

important to have things that you literally love in your house.

Does labelling your style confuse things?

It does, because I don’t like to think that I always use just one 

style. Often I do completely different styles, and this is what 

fascinates me. Then it depends on whether it is a house to 

be used all year through, if it is a beach house, a country 

house, to welcome many or few people, etc.

<Perfil Decororação> Decoration Profile
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1. Casa Decor Porto 2009, Fotografia de Photograph by Orlando Fonseca
2. Maria do Céu Seabra e Benedita Seara, Fotografia de Photograph by Abel Andrade
3, 4, 5, 6, 7. Projecto privado Private project, Fotografia de Photograph by Abel Andrade
8. CASA.PORTO 2007, Fotografia de Photograph by Orlando Fonseca
9. CASA.PORTO 2008



As pessoas habituaram-se a ver um espaço com 
a assinatura Benedita Seara na Casa Decor Porto 
e CASA.PORTO. Com que espírito parte para cada 
edição e quais os objectivos que procura abraçar?
Uma coisa aprendi: trabalho muito bem sobre 
a pressão do tempo (risos). Vou ver o edifício, 
escolho o espaço e depois esqueço-o, até que 
começo a ver que tenho duas semanas para o 
concretizar e as ideias surgem e tudo encaixa. 
Como mentalmente está tudo feito, depois a 
Maria do Céu (a minha sócia) desempenha o papel 
de cliente, e eu gosto dessa opinião, da crítica. 
O espaço tenta abranger bastante gente, daí a 
vertente mais comercial. 

People have got used to seeing a space designed by 

Benedita Seara at Casa Decor Porto and CASA.PORTO. 

With what state of mind do you begin each edition and 

what aims do you try to embrace?

I have learnt one thing: I work very well when under 

pressure (she laughs). I go and see the building, I choose 

the space and then I forget it until I start to see that I only 

have two weeks left to do it and ideas come flowing and 

every fits into place. Once mentally everything is done, 

Maria do Céu (my partner) plays the role of the client, 

and I enjoy this opinion, this critique. The space tries to 

cover as many people as possible, and as such is more 

commercial. 

<Perfil Decororação> Decoration Profile
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Uma forma electrizante incendeia-se de vida numa 
das artérias mais importantes da cidade de Lisboa. 
Nela corre a inspiração de uma história que não 
tem fim mas que teve início em 1923, nela elevam-se 
formas de estar urbanas, dinâmicas. Falamos do 
Internacional, um Design Hotel irreverente criado à 
imagem do mundo global. 

A thrilling form has burst into life on one most 
important thoroughfares of the city of Lisbon. The 
inspiration of a never-ending story runs through it, 
a story that began in 1923. Urban, dynamic forms 
rise up in it. We’re talking about the Internacional, 
an irreverent Design Hotel created in the image of 
the global world.

<Hotel Decor> Hotel Décor

Corriam os idos anos 20, do século passado, e a doce 
Lisboa convivia plena de glamour com a sociedade 
chique influenciada pela belle époque. Os espaços 
vestiam-se de gala para receber vários homens 
de negócios e figuras ilustres que, ao anoitecer, 
escolhiam o Internacional para ficarem alojados. É 
nessa história que se inscreve um dos mais antigos 
hotéis de Lisboa situado na rua da Betesga, de olhos 
fixados na antiga urbe, na baixa pombalina, no Castelo 
de São Jorge, no eterno Chiado. 
Hoje, depois de beber inspiração neste 
enquadramento paisagístico privilegiado, o hotel 
recebeu a intervenção de uma equipa multidisciplinar 

It was the 20s, during the last century, and sweet Lisbon 

was awash with glamour with a chic society influenced by 

the belle époque. Its spaces were dressed in all their glory 

to welcome assorted businessmen and illustrious figures, 

who, as night fell, chose the Internacional as their chosen 

accommodation. In this story we find one of Lisbon’s oldest 

hotels, stood on the Rua da Betesga, facing the old city, 

Lisbon’s Pombaline Downtown, St George’s Castle, and 

eternal Chiado.

Today, having soaked up inspiration from this stunning 

setting, the hotel has undergone renovation work, with a 

multidiscipline team having breathed energy back into the 

Internacional
O Mundo como Inspiração
The World for Inspiration
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly 

given by Internacional – Design Hotel 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

que o reanimou num pulsar enérgico. O novo 
Internacional apresenta um conceito formal 
dinâmico que presta homenagem a estilos diversos 
como se um só espaço fosse capaz de proporcionar 
um universo infinito de sensações. Aqui é possível! 
A cultura pop e as cores fortes, as formas simples 
em contraste com as texturas intensas e padrões 
originais compõem apenas uma pequena parte 
daquilo que é possível vivenciar no Internacional.
O hotel desenvolve-se ao longo de quatro pisos e 
cada um aborda uma temática distinta para, em 

venue. The new Internacional presents a dynamic form, 

paying tribute to various styles as if a single space were 

able to provide an endless universe of sensation. Here 

it’s possible! Pop culture and bright colours, simple forms 

in contrast with intense textures and original patterns, 

make up just a small part of what you can experience in 

the Internacional.

The hotel develops over four floors, each broaching a 

different theme, forming a harmonious whole. Each 

room, of a total of 55, follows its own motto (four in 

conjunto, formarem um todo harmonioso. Cada 
quarto, num total de 55, nasce inspirado num 
mote próprio (quatro ao todo): o estilo Urban 
fala do ritmo acelerado das grandes cidades, 
das sonoridades, variantes cromáticas e formas 
contemporâneas; o conceito Tribu define como 
primordiais as figuras orgânicas, a sensualidade 
da liberdade, a selva urbana e as texturas dos 
materiais; Zen é harmonia, energia e descoberta 
a partir da pureza das tonalidades brancas, das 
silhuetas simples e elementares; Pop é cor, é 

total): Urban style talks of rapid rhythm of large cities, 

of the melodies, and varying contemporary colours and 

forms; the Tribu concept focuses on organic figures, the 

sensuality of freedom, the urban jungle and the textures 

of materials; Zen is harmony, energy and discovery from 

the purity of white shades, from simple and elementary 

lines; Pop is colour, is daring, design and inspiration. 

Every room is fitted with air conditioning, satellite TV, 

direct phone, safe and mini bar. A series of further first 

rate services continue the hotel’s line-up, which also 
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atrevimento, design e genialidade. Todas as 
habitações estão equipadas com ar condicionado, 
TV Satélite, telefone directo, cofre e mini-bar. Uma 
série de outros serviços de primeira qualidade 
formam a oferta do hotel que integra ainda um 
espaço de bem-estar, um restaurante de alta 
cozinha, sushi bar e vinoteca.
Numa tela de mil cores como a cidade de Lisboa, o 
Internacional é um Design Hotel de traço definido 
executado para ser vivido na intensidade dos dias.

includes a wellbeing space, an haute cuisine restaurant, 

sushi bar and vinoteca.

On a canvas of a thousand colours like the city of Lisbon, 

the Internacional is a Design Hotel of lines defined and 

executed to be experienced intensely with every moment. 

www.internacionaldesignhotel.com

<Hotel Decor> Hotel Décor
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Lalika é uma luxuosa cornucópia de desenhos 
exóticos que se estende ao longo de tecidos que 
evocam influencias Persas e Indianas. Paisagens 
de suavidade são descritas em padrões florais 
de tonalidade vibrante, personificadas em 
tecidos e papéis de parede. A colecção Lalika, 
parte integrante do portefólio da Harlequin, 
representada em Portugal pela Olman, foi 
apresentada no passado mês de Setembro e 
inscreve-se numa celebração de desenhos vívidos 
e originais.

Harlequin
Magníficas Colorações
Magnificent Colourations
Texto de Text by Cátia Fernandes

Lalika is a luxurious cornucopia of exotic designs that 

spread across fabrics that evoke Persian and Indian 

influences. Landscapes of smoothness are described 

in floral patterns of vibrant colours, personified in 

fabrics and wallpapers. The Lalika collection, part of the 

Harlequin portfolio, represented in Portugal by Olman, 

was presented last September and reveals a celebration 

of vivid and original designs. 

O jovem designer industrial francês Julien 
Bergignat criou um conceito elegante de abordar 
as chamas ao desenvolver a lareira Curv. Esta peça 
artística, concebida em 2006, celebra o purismo 
formal absoluto onde Julien procurou que quem 
admirasse a Curv se detivesse e se perdesse no 
aspecto poético do fogo. Surpreendentemente, as 
formas curvas parecem sair da parede para depois 
exibirem toda a sua beleza.

Julien Bergignat
A Poesia das Chamas
The Poetry of Flames
Texto de Text by Cátia Fernandes

The young French industrial designer has created an 

elegant concept of broaching flames in developing the 

Curv fireplace. This artistic piece, conceived in 2006, 

celebrates absolute purism of form where Julien has 

striven to ensure that anyone admiring Curv remains 

a while and loses themselves in the poetic side to fire. 

Surprisingly, the curved forms seem to burst from the 

wall to then display their beauty to the full.

www.julienbergignat.com

www.harlequin.uk.com
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Gan Rugs
Irreverência Juvenil
Youthful Irreverence
Texto de Text by Cátia Fernandes

GAN resulta de um atrevida procura de um produto 
singular. A herança da marca vem da «casa mãe» 
(Gandia Blasco) mas o estilo distinto permite criar 
uma nova linguagem na arte de decorar os espaços. 
GAN revela colecções de tapetes (e tecidos) criativos 
desenhados por importantes nomes do design como 
José A. Gandía, Iban Ramón, Odosdesign, ou Mario Ruiz. 
O resultado só poderia traduzir-se em produtos plenos 
de contraste que em comum têm a irreverência e a 
frescura juvenis. 

GAN is the result of a daring quest for a singular product. The 

legacy of the brand comes from the «mother company» (Gandia 

Blasco) but the distinctive style allows the creation of a new 

language in the art of decorating spaces. GAN reveals creative 

rug (and fabric) collections designed by important names in 

design such as José A. Gandia, Iban Ramón, Ododesign, or Mario 

Ruiz. The result could only have been reflected in products full 

of contrast, which all boast youthful irreverence and freshness.

www.gan-rugs.com
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O desafio de abraçar o fogo a partir de formas 
arquitecturais sublimes valeu à Ambinigma o 
reconhecimento unânime no sector das lareiras 
e recuperadores de calor. Este tipo de produto 
sempre desempenhou, na história da Humanidade, 
um papel primordial e hoje, mais do que nunca, 
a lareira é vista como um objecto harmonioso, 
icónico. A Ambinigma, através de uma equipa 

The challenge of embracing fire from the sublime 

architectural forms gave Ambinigma a unanimous 

recognition in the field of fireplaces and heat savers. 

This type of product has always performed in the 

human history, a main role and today more than ever, 

the fireplace is seen as a harmonious iconic object. 

Ambinignma, through a young and professional team, 

Ambinigma 
Experiência Sensorial
Sensorial Experience

jovem e profissional, conhece bem os caminhos da 
busca pela perfeição em cada detalhe. Autêntica, 
a marca é já reconhecida pela qualidade que 
emprega nas lareiras e recuperadores que 
comercializa, estando associada a importantes 
obras nacionais como a Casa do Futuro, na Ericeira, 
Douro Palace, Douro 41, Mosteiro de Tibães, 
Palácio do Freixo, espaços de restauração de 
referência, entre outras.
Experienciar o fogo contribui para despertar os 
cinco sentidos e na Ambinigma a estética é o sexto 
que inflama os demais.

knows well the ways of seeking perfection in every 

detail. Authentic, the brand is already recognized by 

the quality employed in the fireplaces and heat savers 

that it commercializes and is associated with important 

national works as A Casa do Futuro, in Ericeira, Douro 

Palace, Douro 41, Mosteiro de Tibães, Palácio do Freixo, 

distinguished dining places, among others.

Experiencing fire helps to awaken the five senses and in 

Ambinigma esthetics is the sixth that ignites the others.

Zona Industrial de Oleiros, Lote 20 | 4730-352 Prado – Vila Verde – Braga
Tel. Phone. +351 253 926 018 | Fax +351 253 925 238
geral@ambinigma.pt | www.ambinigma.pt

Concreta 2006Restaurante Ferrugem V.N.F.
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O desenho audaz das lareiras bioinn ganhou 
volumetria a partir da necessidade de criar 
um produto diferenciado, que acompanhasse 
a mutação das sociedades actuais. Sem 
constrangimentos, a bioinn desenvolveu soluções 
que permitem a existência de uma lareira no 
enquadramento mais desejado, quer se tratem 
de espaços interiores ou exteriores, ao dispensar 

The daring design of bioinn fireplaces won importance 

from the need to create a differentiated product that 

followed the changing nature of actual societies. Without 

constraints, bioinn developed solutions that allow the 

existence of a fireplace in the most desired fitting, 

whether dealing with interior or exterior spaces, sparing 

pre-installations, chimneys or other components. Sign of 

Bioinn 
A Versatilidade do Calor
The Versatility of Heat

pré-instalações, chaminés ou outros componentes. 
Sinal de conforto e de união das pessoas, o 
fogo é também aqui o elemento essencial. No 
entanto, a chama das lareiras bioinn é gerada pelo 
Ecobiol, produto ecológico que, pela sua eficácia 
e comodidade, oferece ao consumidor um leque 
extenso de vantagens.
Porque o apelo das formas contemporâneas é 
constante, a excelência do design das lareiras 
bioinn responde positivamente às expectativas de 
profissionais da área da arquitectura e design de 
interiores e destina-se a um público exigente.

comfort and of unity between people, fire is also the key 

element here. However, the flame of the bioinn fireplaces 

is generated by Ecobiol, environmentally friendly product 

that, by its efficiency and convenience, offers consumer 

an extensive range of advantages. Because the appeal 

of contemporary forms is constant, the excellence of 

design of the bioinn fireplaces respond positively to the 

expectations of professionals in architecture and interior 

design and is intended for a demanding public.

bioinn – innovation flames
Av. João XXIII, 123 3º SL10 | 4590-515 Paços de Ferreira
Tel. Phone +351 929 098 163 | Tel. Phone +351 929 098 164 
Fax +351 255 893 052
info@bioinn.pt | www.bioinn.pt
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A arquitectura dos espaços faz-se muitas vezes 
de elementos marcantes, objectos e matérias que 
se tornam primordiais no diálogo de modernidade. 
A Pedra e Decoração, com áreas de actuação 
complementares – lareiras, recuperadores e 
revestimentos e pedra e terracota –, afirma-se na 
definição dos lugares ao representar para Portugal, 
desde 2006, a marca Focus, especialista no 

The architecture of spaces is mostly done by remarkable 

features, objects and materials that become paramount 

in the dialogue of modernity. Pedra e Decoração, with 

complementary performance areas – fireplaces, heat 

savers and coverings, stones and terra-cotta –, affirms 

itself in the definition of places by presenting for 

Pedra e Decoração
Formas de Arte
Forms of Art

design e concepção de lareiras contemporâneas. 
Suspensos, a partir do tecto, ou aplicados numa 
parede, cada modelo é uma verdadeira escultura, 
quebrando a barreira do convencional. Criada 
em 1967 por Dominique Imbert, a Gyrofocus foi o 
ponto de partida para uma história de sucesso que 
toca o desenho artístico de forma indelével. Hoje 
o portefólio da Focus inclui mais de 60 modelos, 
alguns deles premiados internacionalmente, que 
combinam o design e a elevada performance 
ambiental – com uma eficiência energética 
superior ou igual a 70% e índices de monóxido de 
carbono abaixo dos 0.6%.

Portugal, since 2006, the brand Focus, expert in design 

and in the conception of contemporary fireplaces. 

Suspended, from the ceiling or applied on a wall, each 

model is a true sculpture, breaking the barrier of 

conventional.  Created in 1967 by Dominique Imbert, 

Gyrofocus was the starting point for a successful story 

that touches the artistic design indelibly. Today’s Focus 

portfolio includes more than 60 models, some of them 

awarded internationally, combining design and  high 

environmental performance – with an energy efficiency 

greater or equal to 70% and carbon monoxide  

rates under 0,6%.

Pedra e Decoração
Loja Vilamoura
Av. Vilamoura XXI, Apartado 1124 | 8126-914 Quarteira - Portugal
Tel. +351 289 322 580 | Fax +351 289 322 563

Loja Lisboa
R. Dr. Gama Barros, 33-A | 1700-143 Lisboa – Portugal
Tlm. +351 917 499 157 | Tel. +351 210 968 145 | Fax +351 210 968 145
pedra.decoracao@mail.telepac.pt | www.pedradecoracao.pt

Diagofocus - “Observeur 2010”, nomeado

Gyrofocus - 1º prémio, Pulchra 2009

Kinéfocus - Designpreis Deutschland 2010, nomeado
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São objectos funcionais, esteticamente 
desafiadores e, ao mesmo tempo, apresentam-
-se como verdadeiras peças decorativas e até 
escultóricas. Estas premissas diferenciadoras 
estiveram na génese da GlammFire e hoje, um 
ano após a criação da primeira marca portuguesa 
de lareiras a etanol, o reconhecimento fora do 
país surge como uma consequência natural – 

They are functional, esthetically challenging and at the 

same time, present themselves as true decorative pieces 

and even as decorative sculptures. These differentiated 

premises were in the genesis of GlammFire and today, 

a year after the creation of the first Portuguese brand 

of ethanol-burning fireplaces, recognition out of the 

country emerges as a natural consequence – France, 

GlammFire 
A Arte e o Fogo
Art and Fire

França, Luxemburgo, Itália, Espanha e Canadá 
são alguns parceiros. As feiras e eventos são 
para a GlammFire uma plataforma privilegiada 
de visibilidade, tendo conquistado, por dez vezes, 
importantes prémios internacionais. Os novos 
modelos reafirmam uma filosofia de desenho 
harmoniosa em estreita relação com a durabilidade 
e eficiência dos equipamentos ecologicamente 
eficientes. Alguns exemplares da GlammFire 
podem ser apreciados em obras de referência 
como o Hotel Tivoli Vilamoura ou o Showroom da 
Margrés Ceramic Tiles em Lisboa.

Luxembourg, Italy, Spain and Canada, are some of the 

partners. Fairs and events are for GlammFire a unique 

visibility platform, earning, for ten times, important 

international awards. The new models reaffirm the 

philosophy of harmonious design in close relationship 

with the durability and efficiency of eco-efficient 

equipment. Some of the models of GlammFire can be 

appreciated in referential works such as the Hotel Tivoli 

in Vilamoura or the Showroom of Margrés Ceramic Tiles 

in Lisbon.

Zona Industrial da Lagoa, Lote G1 | 4950-850 Cortes – Monção
Tel.Phone (+351) 251 654 800 | Fax (+351) 251 654 801 
info@glammfire.com | www.glammfire.com
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Soraya 
Tapeçarias Orientais
Oriental Rugs

Numa perfeita interpretação das tendências 
decorativas actuais, a marca Soraya soube criar 
no mercado soluções únicas que trazem até ao 
público, geral e profissional, a genuinidade das 
tapeçarias orientais. É uma postura sustentada 
numa equipa de profissionais experientes e na 
escolha criteriosa das melhores matérias, aquela 
que hoje define o caminho da Soraya, permitindo a 
combinação perfeita e inovadora entre a tradição 
da manufactura das peças e a criatividade  
do design. 
A marca interpreta como primordial a proximidade 
com o cliente e por isso apresenta-se de três 
formas distintas: Soraya Gallery – com um 
atendimento direccionado para os clientes 
profissionais (decoradores, arquitectos, designers, 
responsáveis de compras de empresas, etc.) que 

aí encontram sugestões/soluções de decoração 
diversas, que incluem também revestimentos, 
pavimentos, tecidos e acessórios de decoração 
e têxteis-lar –; Soraya – com um atendimento e 
produto voltado essencialmente para o público 
final, onde as tapeçarias orientais clássicas e as 
modernas habitam harmoniosamente o mesmo 
espaço, e onde são também disponibilizados outros 
serviços decorativos que respondem às exigências 
de um mercado mais abrangente –; e Soraya 
Shop in Shop em corners específicos em lojas de 
decoração seleccionadas.
Com um leque de serviços abrangentes, que vão 
desde a decoração de interiores, a personalização 
(Taylor Made), restauro e manutenção de 
tapeçarias, passando pela confecção de colchas, 
cortinas, almofadas e a disponibilização de uma 
gama extensa de tecidos de decoração, o nome 
Soraya é hoje associado a uma sensibilidade 
moderna, a critérios de criação exigentes  
que traduzem um universo quase  
infinito de possibilidades.

In a perfect interpretation of current decorative trends, 

Soraya, the brand, has managed to create unique 

solutions in the market, bringing the authenticity of 

oriental rugs to the public, both general and professional. 

This is a stance sustained by a team of experienced 

professionals and by the careful selection of the best 

materials, a stance that now defines Soraya’s direction, 

enabling the perfect and innovative combination of 

handcraft traditions with the creativity of design.

The brand sees a close customer relationship as a 

major priority and as such presents itself under three 

different guises: Soraya Gallery – with service aimed at 

professional clients (decorators, architects, designers, 

company sales managers, etc.), who find here assorted 

decoration suggestions/solutions, which also include wall 

coverings, floorings, fabrics and decorative accessories 

and home textiles; Soraya – with service and products 

aimed especially at the end public, where classic and 

oriental rugs and modern versions harmoniously occupy 

the same space, and where other decorative services are 

also provided, which respond to the demands of a wider 

market; and Soraya Shop in Shop, occupying specific 

areas of selected decoration shops.

With a range of all encompassing services, including 

anything from interior design, personalisation (tailor 

made), restoration and maintenance of rugs, to making 

bedspreads, curtains, cushions and offering a wide range 

of decorative fabrics, the name Soraya is now associated 

with modern tastes, demanding creative criteria that 

reflect an almost endless universe of possibilities.

SORAYA GALLERY
Algarve – E.N.125 – Benfarras – Boliqueime 
Lisboa – Av. Almirante Reis, 80C
Porto – Rua da Constituição, 973
Póvoa de Varzim – Av. do Mar, 45

SORAYA 
Lisboa – C.C.Colombo, Loja 0.009
Matosinhos – C.C.NorteShopping, loja 121
Montijo – C.C Fórum Montijo, loja 0.21
V.N. Gaia – C.C.GaiaShopping, loja 239

SORAYA SHOP IN SHOP 
Porto – Rua de Camões, 215/223
Famalicão – Av. Gen. Humberto Delgado 545-599
contacto@soraya.pt | www.soraya.pt
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Nanimarquina 
Onde os Sonhos Começam
Where Dreams Begin
Texto de Text by Cátia Fernandes

Quando pisamos um tapete 
nanimarquina damos início a uma 
viagem que se passeia pelo mundo 
da fantasia, da autenticidade. 
Em cada peça concretizada há 
uma declaração de intenções que 
se faz ao trazer até ao universo 
contemporâneo a mestria do 
desempenho artesanal. Desde a 
criação da marca espanhola, em 
1987, pela mão da designer Nani 
Marquina, que o reconhecimento 
acontece de forma natural, 

When you step on a nanimarquina 

carpet we begin a journey that wanders 

through the world of fantasy, of 

authenticity. In each piece conceived 

there is a declaration of an intension 

that is done by bringing to the 

contemporary universe the mastery 

of the art-craft performance. Since 

the creation of the Spanish brand, in 

1987, by the hands of the designer 

Nani Marquina, that recognition 

happens naturally, earning important 

international awards in the design field. 

valendo-lhe importantes prémios internacionais na 
área do design. Protagonistas de um palco maior, os 
tapetes da colecção 2009 inspiram-se em lugares 
longínquos como África, em padrões naturais que 
lembram flores e prados a perder de vista, e até 
revisitam a problemática do aquecimento global. 
Hoje, num mercado global, a marca está presente em 
45 países sem nunca perder a identidade que  
lhe deu origem.

Protagonists of a bigger stage, the rug collection of 2009 are 

inspired in faraway places as Africa, in natural patterns that 

resemble flowers and long prairies lost in sight, and even 

revisiting the problem of global warming. Today, in a global 

market, the brand is present in 45 countries without ever 

losing the identity that originated it.

<Sugestões de Conforto> Comfort Suggestions
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Em 2006 Louise Campbell desenhou para a Zanotta 
uma cadeira especial, sedutora, que se instala 
no espaço como uma verdadeira obra de arte. A 
peça, cortada a laser tridimensional, integra a 
colecção TOP OF THE LINE da marca italiana que, 
fundada em 1954, tem vindo a ocupar um lugar 
cimeiro no design mundial. Achille Castiglioni, Gae 
Aulenti, Marco Zanuso, Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Enzo Mari e Ross Lovegrovesão apenas 
alguns dos nomes que contribuíram para a história 
de sucesso da Zanotta.

Zanotta
Paixão pelo Design
Passion for Design
Texto de Text by Cátia Fernandes

In 2006 Louise Campbell designed for Zanotta a seductive 

special chair that settles in spaces as a true work of art. 

The piece, cut by a tridimensional laser, is part of the 

collection TOP OF THE LINE of the Italian brand, founded 

in 1954, that has been taking a leading role in the design 

world. Achille Castiglioni, Gae Aulenti, Marco Zanuso, 

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Enzo Mari and Ross 

Lovegrovesão are some of the names that contributed 

for the successful story of Zanotta.

a Chair
Manifesto Artístico
Artistic Manifesto
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly guiven by Ivo Orasevic

Ivo Otasevic é um arquitecto sérvio que idealizou 
uma cadeira multiforme que, ao mesmo tempo, se 
evidencia pela simplicidade do desenho. a Chair é 
o nome do objecto que levou Otasevic às luzes do 
reconhecimento mundial na última feira de design 
de Milão. O jovem arquitecto lidera o gabinete 
Otako, com sede em Belgrado e Moscovo, que, 
para além de desenvolver projectos de diferentes 
escalas, concretiza conceitos de mobiliário que 
revelam uma criatividade sem limites.

Ivo Otasevic is a Serbian architect who designed a 

multiform chair that, at the same time, is noted for its 

simplicity of design. a Chair is the name of the object that 

led Otasevic towards the lights of worldwide recognition 

in the last Design Fair of Milan. The young architect leads 

the Otako office, with headquarters in Belgrade and 

Moscow that besides developing  projects of different 

scales, materializes furniture concepts that reveal a 

boundless creativity.

www.otako.org

www.zanotta.it
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Vitra
Ao Natural
In Natural
Vegetal é uma das mais recentes criações dos irmãos Ronan 
and Erwan Bouroullec para a Vitra (design de 2008) que vai 
inevitavelmente beber inspiração ao universo natural. Esta cadeira 
em poliamida tingida, que se adapta tanto ao ambiente interior como 
ao exterior, é o resultado de uma pesquisa e desenvolvimento de 
quatro anos. A Vegetal está disponível em seis cores distintas, todas 
elas remanescentes de texturas orgânicas reforçando a conexão com 
a natureza.

Vegetal is one of the latest creations of the brothers Ronan and Erwan 

Bouroullec for Vitra (2008 design) that inevitably drinks inspiration from 

the natural universe. This chair in dyed polyamide, that adapts itself to 

interior and exterior environments, is the result of four years of research 

and development. Vegetal is available in six different colors, all remnants of 

organic textures reinforcing the connection with nature.

www.vitra.com

<Arte de Sentar> The Art of Seating

Exit
Embaixadores da Criatividade
Creativity Ambassadors
Texto de Text by Cátia Fernades

Exit é uma marca de design de mobiliário internacional (Singapura) 
que se move por valores como a criatividade e a inovação. Das mãos 
desta equipa multifacetada saem objectos expressivos cheios de 
cor. A Exit tem marcado presença em importantes manifestações 
artísticas e na última feira de design de Milão apresentou-se como 
parte integrante do projecto «Singapore Mozaic furnitures finest» 
que celebra a excelência da produção Asiática por todo o mundo.

Exit is a brand of international furniture design (Singapore) that moves by 

values like creativity and innovation. From the hands of this multifaceted 

team come out expressive objects filled with color. Exit has been at important 

artistic events and in the last Design Fair of Milan, presented as part of the 

«Singapore Mozaic furniture’s finest», project that celebrates the excellence 

of Asian production throughout the world.

www.exit-studios.com | www.singaporemozaic.com
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Todos os dias os produtos Divani & Divani by 
Natuzzi reafirmam a filosofia que esteve na sua 
origem e que a tornou uma referência mundial 
no sector dos sofás em pele e maior fabricante 
italiano de móveis. São conceitos fundamentais 
que se baseiam numa execução minuciosa e 
artesanal e se funde na vontade de criar produtos 
de elevada qualidade e de alto valor estético a 
preços equilibrados. Porque cada indivíduo é 
único, a Divani & Divani by Natuzzi apresenta 
uma colecção especial, em ano de aniversário, 
que sublinha a personalidade dos espaços, que 
viaja até à essência da natureza e à exaltação 
das tonalidades reconfortantes. Nas oito lojas 
Divani & Divani, em todo o país, estão em destaque 

Every day Divani & Divani by Natuzzi products confirm 

the philosophy that lies behind its origin and which has 

made it a national name in the leather sofa sector and 

the leading Italian furniture manufacturer. They are 

fundamental concepts that are based in a meticulous 

and handcrafted execution, and are created in the desire 

to create products of the finest quality and of great 

aesthetic value at reasonable prices. Every individual 

is unique, and so Divani & Divani by Natuzzi presents a 

special collection, in its anniversary year, which stresses 

the personality of spaces, which travels to the essence 

of nature and to the adulation of comforting colours. 

In the eight Divani & Divani stores around the country, 

five essential models are under the spotlight, revealing 

Divani & Divani by Natuzzi
Sentar com Arte
Sit with Art

www.divaniedivani.pt

<Arte de Sentar> The Art of Seating

1. Loja Divani & Divani | 2. Sofá Fashion | 3. Sofá Sorround
4. Sofá Soprano | 5. Cadeirão Sound | 6. Sofá Fly

cinco modelos essenciais que revelam um sentido 
estético grandioso: Soprano é um sofá que 
reinventa o conceito clássico com destaque para 
as suas costuras em diamante e linhas sedutoras 
(está disponível nas versões de três e dois lugares 
e maple individual rotativo); o Sofá Fly, na versão 
de encosto ajustável e pés cromados, permite 
baixar completamente os elementos para criar uma 
ampla zona de conforto; o cadeirão Sound (com um 
sistema de áudio estereofónico integrado) e o sofá 
Sorround permitem viver a música na plenitude 
combinando conforto e tecnologia; por fim, o 
sofá Fashion exalta a versatilidade das formas ao 
conjugar a versão com e sem costas.

a grand sense of aesthetics: Soprano is a sofa that 

reinvents the classic concept, with special emphasis on 

its diamond stitching and seductive lines (it is available in 

two and three-seater versions and in a swivel armchair); 

the Fly sofa, in the adjustable back version and chromed 

feet, allows you to fully lower its elements to create 

a large area of comfort; the Sound chair (with fitted 

stereo sound system) and the Sorround sofa, allow 

you to experience music to the full, combining comfort 

with technology; and finally the Fashion sofa applauds 

versatility of form, in joining the version with and  

without a back.
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Santos, Estofos e Interiores
Desenho Surpreendente
Amazing Design

Surpreender é a capacidade infinita de gerar e 
desenvolver ideias únicas, criar projectos que 
personificam as expectativas daqueles que os vão 
vivenciar. A empresa Santos, Estofos e Interiores 
conjuga este verbo na primeira pessoa desde que, 
em 1988, ano da sua fundação, se dedica a um 
trabalho personalizado, experienciando o contacto 
próximo com clientes e profissionais da área da 
arquitectura. Rigorosa na execução dos trabalhos 
e criteriosa na escolha das matérias-primas, a 
Santos tornou-se um importante pivot nacional 
na concretização de sofás, poltronas, cadeiras, 

cadeirões, paredes forradas, entre outros. Dentro 
das áreas de actuação destacam-se também os 
projectos de decoração de interiores em estreito 
entendimento com prestigiados profissionais, 
onde se destaca o arquitecto Vítor Vitorino, cujo 
traço exprime, de forma sublime, a modernidade da 
filosofia Santos.

chairs, upholstered walls, among others. In the policy 

areas stand out the projects of interior decoration done 

in close agreement with prestigious professionals, where 

features the architect Vitor Vitorino, whose mark express, 

in a sublime form, the modern philosophy of Santos.

To surprise is the infinite capacity to generate and 

develop unique ideas, create projects that embody the 

expectations of those who are going to experience it. 

The company Santos, Estofos e Interiores combines 

this verb in the first person since, when in 1988, 

year of its foundation, dedicates itself to a custom 

work, experiencing close contact with customers and 

with professionals of architecture. Rigorous in the 

implementation of its work and the careful selection of 

its raw materials, Santos became an important national 

pivot in the formulation of sofas, armchairs, chairs, large 
Santos, Estofos e Interiores
Rua Central, 472, | 4480-561 Touguinhó | Vila do Conde
Tel. Phone, Fax. 351.252.615.524 | Telm. Mobile 351.96.263.97.98 
info@estofossantos.com | www.estofossantos.com

<Arte de Sentar> The Art of Seating
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Patrick Cox
Quando a Luz Encontra a Forma
When Light Finds Form
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Toshiyuki Yano
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<Design> 

Um território de pedestais povoa os interiores da 
loja da conhecida marca de acessórios de moda 
Patrick Cox em Aoyama, um dos distritos da moda 
em Tóquio, Japão. A autoria é do arquitecto Chikara 
Ohno, também ele japonês, que definiu como fio 
condutor do projecto um conceito de iluminação 
direccionada. Destacados pedestais cilíndricos 
«nascem» do solo suportando diferentes objectos 
de desejo (malas, carteiras, porta-chaves, etc.). 
Vinda de cima, a iluminação propaga-se a partir 
de uma estrutura, também ela redonda, que 
abrilhanta o que realmente importa. Em todo o 
espaço, aberto ao público em 2009, não existe uma 
luz geral, de ambiente, já que todo o protagonismo 
é dado apenas à luz emanada das estruturas do 
tecto. A loja alva, que totaliza 79 m2², traduz uma 
tranquilidade desconcertante, somente perturbada 
pela intensidade dramática das formas.

A landscape of pedestals occupies the interiors of the 

shop of well known fashion accessories brand, Patrick 

Cox, in Aoyama, one of the fashion districts of Tokyo, 

Japan. Designed by Japanese architect Chikara Ohno, 

the project features directed lighting as its guiding 

factor. Highlighted cylindrical pedestals «erupt» from 

the ground, supporting different objects of desire (bags, 

wallets, key fobs, etc). Coming from above, the lighting 

spreads via a structure, also rounded, which lights what 

is truly of interest. There is no general or background 

lighting throughout the entire the space, open to the 

public in 2009, with the emphasis given solely to the 

light coming from the ceiling structures. The white shop, 

covering 79 m2², reflects a disconcerting tranquillity, only 

perturbed by the dramatic intensity of the forms.

www.sinato.jp



Enjoying the rich interiors of one of the most symbolic 

buildings on Lisbon’s Avenida da Liberdade, the «Palacete 

Conceição Silva», CASA.LISBOA 2009 recreated a host 

of spaces where sophistication plays the leading role 

beside environments of contrast highlighted by different 

products and brands.

Built at the beginning of the 20th century, the palace 

welcomed an exhibition, split over four floors, presenting 

in a conceptual manner a selection of leading interior 

design brands. CASA.LISBOA 2009 boasts in a singular 

environment exactly what your average house requires 

Design

Desfrutando dos riquíssimos interiores de um 
dos edifícios  mais emblemáticos da Avenida da 
Liberdade, o palacete Conceição Silva, a CASA.
LISBOA 2009 recriou vários espaços onde a 
sofisticação é protagonista ao lado de ambientes 
de contraste onde diferentes produtos e marcas 
se destacam.
Construído no início do séc. XX., o palacete recebeu 
uma mostra, dividida pelos quatro pisos, que 
apresenta uma selecção de marcas de referência 
do design de interiores de uma forma conceptual. 
A CASA.LISBOA 2009 ostenta num ambiente 

CASA.LISBOA 2009
Diálogo entre Épocas
Dialogue between Eras
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias de Photographs by Miguel Costa
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<Design> 

to experience everyday living, from paints, wall and floor 

coverings, tableware, textiles and furniture. Along with 

showings of films such as Out of Africa and The Age 

of Innocence, the exhibition reveals an incomparable 

atmosphere in placing contemporary styles within  

the classic.

CASA.LISBOA 2009 also featured the new project 

«BabyBoomShow», a space dedicated to the world of 

babies and children. The presentation of new collections 

for little ones will also be a major highlight of CASA.

LISBOA Natal, which will be held in the same space 

between November 14 and December 13.

singular o que uma casa comum precisa para 
viver no quotidiano, desde tintas, revestimentos, 
tableware, têxteis e mobiliário. A par da exibição 
de filmes como África Minha ou A Idade da 
Inocência, a exposição revela uma atmosfera 
incomparável ao integrar no clássico peças de 
traços contemporâneos. 
A CASA.LISBOA 2009 ficou ainda marcada pelo 
novo projecto, o BabyBoomShow, um espaço 
dedicado ao universo dos bebés e crianças. A 
apresentação de novas colecções para gente de 
palmo e meio será também a grande aposta do 
CASA.LISBOA Natal a decorrer no mesmo espaço 
de 14 de Novembro a 13 de Dezembro. 

www.casalisboa.net
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Paço de Pombeiro
Em dois Tempos
In two Times
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs by João Ferrand
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www.ezzo.pt

Antigas ameias que encontram eco em torres 
contemporâneas, moderna edificação em perfeita 
sintonia com a pré-existência, dois tempos que se 
conciliam, harmonia de volumetria e formas com 
a envolvente são algumas das qualidades que se 
destacam no projecto de turismo de habitação 
Paço de Pombeiro.
Com autoria arquitectónica de César Machado 
Moreira, do atelier Ezzo, a unidade de turismo 
de habitação Paço de Pombeiro, localizada em 
Felgueiras, envolveu a recuperação de um edifício 
datado do século XVI e a concepção de uma nova 
estrutura, apta para acolher quartos, salas de 
apoio ao turismo e uma piscina exterior.
Procurando manter a identidade do antigo edifício 
praticamente intocada, com criação apenas de 
casas de banho e infra-estruturas e adaptação dos 
espaços a novas utilizações, é na nova construção 
que a criatividade ganha a sua maior expressão: 
erigido a uma cota inferior e perpendicularmente 
ao edifício principal, o novo volume como que se 
camufla na paisagem, pelo emprego de betão 
aparente que aproxima a sua textura e tonalidade 
das do terreno. 
À entrada dos quartos, compostos por sala de 
estar, zona de dormir, casa de banho e um pequeno 
pátio, pequenos torreões ecoam as ameias do 
ancestral edifício seu vizinho.

Ancient battlements that are echoed in contemporary 

towers, modern edification in perfect harmony with the 

pre-existing landscape, two times that are reconciled, 

harmony of volume and form with the surroundings, 

are some of the qualities that stand out in the Paço de 

Pombeiro residential tourism project.

With architectural input from César Machado Moreira, 

from Ezzo, the Paço de Pombeiro tourist housing 

development, located in Felgueiras, involved the 

renovation of a building dating back to the 16th century 

and the creation of a new structure, appropriate for 

welcoming rooms, tourism support facilities and an 

outdoor pool.

Aiming to keep the identity of the old building practically 

untouched, with the creation of only bathrooms and 

facilities, adapting spaces to new uses, it is in the new 

construction that creativity gains its greatest expression: 

built on a lower level and perpendicular to the main 

building, the new volume appears as if camouflaged in the 

landscape through the use of concrete panelling, bringing 

its texture and colour close to that of the land.

At the entrance to the rooms, composed of living 

room, sleeping area, bathroom and small courtyard, 

small turrets echo the battlements of the old building 

neighbouring them.

Pensado para substituição do antigo e degradado 
Pavilhão do Cevadeiro de Vila Franca de Xira, 
o projecto do Pavilhão Multiusos, com traço 
arquitectónico de Miguel Marcelino, destaca-se 
pelas suas linhas escultóricas, pela versatilidade do 
seu interior e pela metamorfose luminosa, do dia 
para a noite, que apresenta.
Constituído por um embasamento em betão no 
qual assenta a estrutura translúcida da cobertura, 
o Pavilhão, durante o dia, confunde-se com o rio, 
com o interior delineado a contra-luz; à noite, os 
contornos da estrutura transformam-se num 
gigante ponto luminoso, sobressaindo o edifício na 
malha do parque urbano.

Designed to replace the old and dammaged Pavilhão 

do Cevadeiro de Vila Franca de Xira, the Multipurpose 

Pavilion project, with architectural design from 

Miguel Marcelino, stands out for its sculptural lines, 

for the versatility of its interior and for the luminous 

metamorphosis, from day to night that it presents.

Made up of a concrete base on which the transparent 

structure of the roof rests, during the day the pavilion 

blends into the river, with the interior outline backlit; at 

night, the contours of the structure are transformed into 

a giant luminous point, highlighting the building in the 

layout of the urban park.

www.marcelino.pt

Pavilhão Multiusos 
Estrutura em Metamorfose
Structure in Metamorphosis
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Miguel Marcelino
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<Arquitectura> Architecture

Domus Concept
Novos Paradigmas
New Paradigms
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Domus Concept

O indivíduo, pivot fundamental do pensamento 
arquitectónico, surge na Domus Concept, gabinete 
liderado por João Fernandes, como o fio condutor 
de uma visão que pretende contribuir para a 
reformulação do estilo de vida actual. 
Projectos de diferentes escalas e programas, 
alguns deles premiados, integram o portefólio 
do atelier que define como cruciais as parcerias 
com diferentes entidades. Exemplo disso 

The individual, fundamental pivot in architectural 

thought, appears in Domus Concept, practice headed 

by João Fernandes, as a connecting thread for a vision 

that aims to contribute to the reformulation of current 

lifestyles.

The practice’s portfolio features projects of different 

scales and programmes, some award winning, with 

partnerships with other institutions defined as crucial. 

mesmo é o conceito Memoliving, desenvolvido 
em associação com a Memolife, com sede em 
Singapura, cujo responsável é também o arquitecto 
João Fernandes, a Domus Concept e o Instituto 
Neurológico de Oslo. O Memoliving sustenta-se 
na ideia do conhecimento dos estímulos cerebrais 
que se geram no indivíduo a partir da arquitectura 
e do que ela desperta em termos neurológicos. 
No fundo, trata-se de perceber de que forma 
a arquitectura pode melhorar a execução das 
actividades para as quais o espaço foi concebido.

An example of this is the Memoliving concept, developed 

in association with Memolife, based in Singapore, also 

headed by João Fernandes, Domus Concept and the Oslo 

Neurological Institute. Memoliving is based on the idea of 

the knowledge of cerebal stimulants that are generated 

in the individual through architecture and through what 

it arouses in neurological terms. Deep down, this is 

about understanding how architecture can improve the 

execution of the activities for which the space  

was designed.

www.domusconcept.ptCasa Marques de Oliveira

Canhas Prestige Residence
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Bernardes Jacobsen Arquitectura
O Equilíbrio das Formas
The Balance of Forms
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Leonardo Finotti

<Entrevista> Interview

Thiago Bernardes e Paulo Jacobsen desenvolvem hoje uma arquitectura cuja 
personalidade se baseia num trabalho fortemente intuitivo, feito do apelo do 
traço, dos materiais. Com escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, o gabinete 
Bernardes Jacobsen Arquitectura, que reúne um extenso portefólio de obras de 
referência (nacionais e internacionais), acabou por prestar particular atenção 
aos projectos residenciais, redutos plenos de equilíbrio formal e sensorial.

Thiago Bernardes and Paulo Jacobsen develop architecture with a personality based 
on a strongly intuitive work, made of the appeal of the outline, of the materials. With 
offices in Rio de Janeiro and São Paulo, the Bernardes Jacobsen Arquitectura practice, 
which boasts an extensive portfolio of works of renown (national and international), 
pays particular attention to residential projects, havens full of formal and  
sensorial balance?
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Bernardes Jacobsen has created its own language within 

Brazilian architecture. What narratives are created by 

the works you develop?

As we can look back over a long career, given that 

Bernardes Jacobsen began in 1974, it’s difficult to identify 

the various works that offer the keynote for our work. 

Our work consists of intuitively creating architecture, 

contextualized in the time in which we live. We’re 

probably the least appropriate people to identify the 

characteristics of our work, as our architecture is linked 

to our lives, to our existence.

Your name is closely linked to the materialization of 

important residential projects. Why has this become 

such an important area?

There was no voluntary shift on our part towards this 

area. Our social work in the 70s and 80s was all there was 

to work as an architect in Brazil. It was an era in which 

Brazil was very distant from the world; there was no 

exchange of international information.

What part did the figures of your grandfather (Sérgio 

Bernardes) and of your father (Cláudio Bernardes) play 

in the definition of Thiago’s direction in the universe  

of architecture?

For part of my life I tried to escape the weight of having 

two generations of great architects on my shoulders. 

But it was inevitable, since, besides liking it very much, 

it was part of my upbringing, part of my everyday. My 

grandfather and my father were people for whom 

architecture was not just a job, rather their lives; a life 

that is always intense. They taught me how it is important 

to live in wellbeing to transmit this in projects.

A Bernardes Jacobsen criou na arquitectura 
brasileira uma linguagem própria. Que narrativas 
são geradas pelas obras que desenvolvem? 
Por termos um longo percurso, dado que a 
Bernardes Jacobsen começou em 1974, é difícil 
identificar as diversas obras que fizeram a tónica 
do nosso trabalho. O nosso trabalho consiste em 
criar uma arquitectura de uma maneira intuitiva, 
contextualizada no tempo em que vivemos. Para 
identificar as características da nossa obra talvez 
sejamos as pessoas menos indicadas, já que a 
nossa arquitectura está ligada à nossa própria vida, 
à nossa existência.

O vosso nome está intimamente ligado à 
concretização de importantes projectos 
residenciais. Por que se tornou esta uma área  
tão importante? 
Não existiu, da nossa parte, um direccionamento 
voluntário para essa área. A nossa inserção social 
nos anos 70 e 80 era o que existia para trabalhar 
como arquitecto no Brasil. Era uma época em que o 
Brasil estava muito distante do mundo, não existia 
troca de informações internacionais.

Que relevância tiveram as figuras do seu 
avô (Sérgio Bernardes) e do seu pai (Cláudio 
Bernardes) para a definição do percurso do 
Thiago no universo da arquitectura?
Durante uma parte da minha vida, tentei fugir 
do peso que é ter duas gerações de grandes 
arquitectos nas minhas costas. Mas foi algo 
inevitável, já que, além de gostar muito, fez parte 

<Entrevista> Interview

Oscar Niemeyer once said: «Architecture is born from 

a sketch. And when it is beautiful and stuns, it can 

achieve, when well directed, the superior level of a work 

of art». Do you agree?

There is no way to disagree with this. All we can do today 

is a play on words: sketch – thought and superior level 

of a work of art – accessibility. In the case of Niemeyer, 

the power of the sketch is more important, it is how the 

power of the gesture, which, in his case, is something 

unique: he doesn’t think of architecture when he makes 

a sketch; it transcends art and becomes something 

spiritual (it seems to us). The major difference between 

our architecture and that of Oscar Niemeyer is that ours 

da minha criação, do meu quotidiano. O meu 
avô e o meu pai foram pessoas para as quais 
a arquitectura não era só uma profissão mas 
sim a vida deles, uma vida sempre intensa. Eles 
ensinaram-me como é importante viver em bem- 
-estar para transmitir isso nos projectos.

Oscar Niemeyer disse um dia: «De um traço 
nasce a arquitectura. E quando ele é bonito e cria 
surpresa, ela pode atingir, sendo bem conduzida, o 
nível superior de uma obra de arte». Concordam? 
Não há como discordar disso. Apenas o que 
podemos fazer hoje em dia é um jogo de palavras: 
traço – pensamento e nível superior de uma obra 
de arte – acessibilidade. No caso do Niemeyer, 
o poder do traço é mais importante, é como o 

2 3

4



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9

1

Qual é o poder efectivo da arquitectura? 
Actualmente, com a facilidade da disseminação 
de uma imagem, o poder da arquitectura ficou 
quase que ilimitado: define comportamentos, 
deslocamentos, limites, jeitos ao redor do 
mundo de pessoas interessadas por arquitectura 
contemporânea, número de pessoas que a cada 
dia cresce. A arquitectura tornou-se também um 
consumo, um elemento de sedução. Às vezes, os 
críticos especializados são os únicos que sabem 
definir o valor da arquitectura de maneira mais 
intelectualizada. Portanto, o poder da arquitectura 
transcende a sua função inicial, cumpre  
todos os papéis.

Numa sociedade em constante mudança, vêem no 
arquitecto um motor de transformação 
do mundo? 
A arquitectura transcende a pessoa. O arquitecto 
é o pensador, o planeador, não é mais a função 

around the world of people interested in contemporary 

architecture, the number of which is growing with 

each day. Architecture has also become something 

to consume, an element of seduction. Sometimes 

specialized critics are the only people to know how to 

define the value of architecture on a more intellectual 

level. Therefore the power of architecture transcends its 

initial function; it fulfils every role.

In a society in constant change, is the architect seen as a 

motor of transformation of the world?

Architecture transcends the person. The architect is 

the thinker, the planner, he is no longer the function of 

someone who has studied in this university. The person 

who transforms the world is the person who does 

architecture in every and different areas.
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<Entrevista> Interview

poder de um gesto que, no caso dele, é algo único: 
ele não pensa em arquitectura quando faz o 
traço, transcende a arte e passa a ser espiritual 
(assim nos parece). A grande diferença da nossa 
arquitectura para a do Oscar Niemeyer é que a 
nossa é mais pragmática, nasce da função, da 
técnica e não tanto do traço, da forma.

Que importância tem a expressão artística no 
vosso trabalho? 
No nosso último trabalho, o concurso do Museu de 
Imagem e Som no Rio de Janeiro, apoiámo-nos no 
trabalho de um artista contemporâneo nacional, 
já falecido, Hélio Oiticica. Consideramo-lo como 
um parceiro de trabalho, pensamos quase como 
se ele estivesse sentado connosco. Sem dúvida 
achamos muito importante a expressão artística 
nos projectos, mas não conseguimos usá-la em 
todos os projectos.

is more pragmatic, it is born of function, of technique and 

not so much of the sketch, or the form.

What importance does artistic impression have in  

your work?

In our last work, the competition for the Museum 

of Image and Sound in Rio de Janeiro, we looked for 

inspiration in the work of national contemporary artist, 

the late Hélio Oiticica. We considered him as a partner in 

the work and we almost feel as if he was sat with us as 

we designed it. We think artistic expression is without a 

doubt important in projects, but don’t manage to use it in 

every project.

What is the real power of architecture?

Nowadays, with the ease an image is proliferated, the 

power of architecture has become almost limitless: 

it defines behavior, movements, limits, appearances 

85
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de quem se formou nessa universidade. Quem 
transforma o mundo é quem faz arquitectura em 
todas e diferentes áreas.

Como é que o projecto do Museu da Imagem e do 
Som no Rio de Janeiro se apropria da paisagem, 
do lugar, sem nunca lhe capturar a identidade? 
Apropria-se da paisagem a partir do momento 
em que focamos pontos visuais diferentes da 
praia, mas em relação à arquitectura ligada à 
natureza, o projecto conecta-se com a identidade 
de Copacabana.

How does the project for the Museum of Image and 

Sound in Rio de Janeiro adapt to the landscape, to the 

place, without ever taking its identity?

It adapts to the landscape from the moment in which we 

focus on visual points different to the beach, but with 

relationship to architecture connected to nature, the 

project is connected to the identity of Copacabana.

1, 2. JZ House, Arembepe, Brasil
3, 4. DB Residence, SP, Brasil
5. RW House, Búzios, RJ, Brasil
6, 7. FW Residence, Guarujá, SP, Brasil
8, 9, 10. Museu Som e Imagem, RJ, Brasil
11. TIM Festival 2007, RJ, Brasil

www.bjaweb.com.br

11
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<Design> 

Calçada da Portela, nº13 | 4585-497 Rebordosa
Tel.Phone +351 255 872 108 | Fax. +351 255 872 107
geral@meiamadeira.pt | www.meiamadeira.pt

Meia Madeira
O Valor do Conforto
The Value of Comfort

In each intervention implemented by Meia Madeira there 

is a style that is defined, there is a space that is sublimed 

with the extreme quality of products and that reflect the 

notion of good taste.

Meia Madeira has gathered efforts to develop lines of 

wood products specially designed to satisfy the needs 

of the most demanding – are competitive solutions, in 

a formal basis and strategic, relating to price. Directed 

to several sectors of activity (private or public projects), 

Meia Madeira offers specific products such as doors, 

floors, baseboards, stair linings, paneling, walls, ceilings 

and, kitchen furniture and bath room. This huge 

portfolio, designed according to the rules of comfort and 

proportion allow Meia Madeira to respond to different 

concepts of architecture and interior design.

Em cada intervenção concretizada pela Meia 
Madeira há um estilo que se define, há um 
espaço que se sublinha com produtos de extrema 
qualidade e que reflecte a noção de bom gosto. 
A Meia Madeira tem reunido esforços no sentido 
de desenvolver linhas de produtos em madeira 
especialmente concebidas para satisfazer as 
necessidades mais exigentes – são soluções 
competitivas, ao nível formal, e estratégicas no que 
respeita ao preço. Voltada para vários sectores de 
actuação (projectos privados ou públicos), a Meia 
Madeira disponibiliza produtos específicos como 
portas, pavimentos, rodapés, forros de escadas, 
apainelados, paredes, tectos, móveis de cozinha e 
banho. Este vasto portefólio, desenhado segundo 
as regras de conforto e proporção permite que a 
Meia Madeira responda a diferentes conceitos de 
arquitectura e design de interiores.
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Villa Quinta da Marinha Villa Monte da Aldeia

Esta villa, situada na Quinta da 
Marinha, empreendimento inserido 
na privilegiada zona de Cascais-
Sintra, a apenas a 25 km de Lisboa 
e com a praia a 100m, resulta de 
um programa de arquitectura 
que a definiu como um espaço de 
modernidade e fruição do ambiente, 
interior ou exterior. 

This villa, located in the Quinta da 

Marinha development, within the prime 

Cascais-Sintra area, just 25 km from 

Lisbon and with the beach just 100 

metres away, enjoys an architectural 

style that defines a space of modernity, 

enjoying the environment, inside  

and out.

Situada a apenas 30 km de 
Évora, «Cidade Património da 
Humanidade», e a 60 km de Badajoz 
(Espanha), esta graciosa Villa 
foi completamente recuperada, 
mantendo o desenho original no 
seu interior. O exterior, imponente, 
resplandece em grande e  
moderno estilo.

Located just 30 km from Évora «City of 

Humanity Heritage» and 60 km from 

Badajoz (Spain), this graceful Villa was 

completely refurbished and its origin 

design was kept. On the outside shines 

the modern and big stylish look.

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

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

Ref.ª QM 023/09 Ref.ª VA 031/09

Terreno: 1800 m2

Área de construção: 500 m2

3 Suites
1 Master Suite (vista de mar) 

2 Salas
Garagem
Piscina
Terraços 
Jacuzzi na cobertura
Domótica
Sistema de Videovigilância

Área Total – 5.000 m2

Área Coberta: 168 m2

4 Quartos, 
1 Escritório, 
1 Sala de Jantar, 
1 Sala c/ lareira
1 Cozinha
2 Casas de banho. 
Espaço coberto p/ Barbecue
Piscina
Arvoredo
Parqueamento Coberto

Total Area – 5.000 m2

Covered Area: 168 m2

4 Rooms, 

1 Office Room 

1 Dining Room 

1 Living Room w/ fireplace

1 Kitchen

2 Bathrooms 

Covered Barbecue Area

Swimming Pool

Terraces

Little Woodland

Covered car park
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Plot: 1800 m2

Built Area: 500 m2

3 Suites

1 Master Suite (sea view)

2 Living Rooms

Garage

Swimming Pool

Terraces

Rooftop Jacuzzi

Home Automation System

Video Surveillance System
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Villa Guarita

Encantadora e grandiosa, esta propriedade plena 
de histórias abraça uma habitação totalmente 
remodelada e decorada com materiais de 
extrema qualidade. Fiel à configuração original, 
a propriedade, localizada na zona envolvente de 
Óbidos, goza de excelentes acessos à A8, que nos 
leva rapidamente até Lisboa (a apenas  
30 minutos distância). 
Com as praias da Costa Oeste mesmo ali tão perto, 
a Villa Guarita é uma propriedade acolhedora 
pensada para famílias que privilegiam o espaço, o 
ar campestre e que adoram o mar.

Charming and extravagant, this property rich in stories 

embraces a fully refurbished villa, decorated with 

materials of the finest quality. Loyal to the original 

configuration, the property, located in the area around 

Óbidos, enjoys excellent access to the A8 motorway, 

which takes you quickly to Lisbon (in just 30 minutes).

With the beaches of the Costa Oeste at close hand, Villa 

Guarita is a welcoming property designed for families 

that favour space, country air and who adore the sea.

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

Área total – 6.600 m2

Área Construção – 750 m2

2 Casas Independentes
Salão – 80 m2

Cozinha rústica 
2 Salas de Estar
4 Suites (2 suites sénior)
2 Quartos 
8 Quartos de Banho
Home SPA (sauna – 6 pax e Banho Turco – 8 pax)
Casa de apoio à piscina (tipo cabana Inglesa) 
Piscina
Jardim relvado (4.100 m2)
Sistema de Alarme (Securitas)
Isolamento Térmico e Acústico

Ref.ª VG 033/09

Total Area – 6.600 m2

Built Area – 750 m2

2 Independent Houses

Lounge – 80 m2

Rustic Kitchen 

2 Living Rooms

4 Suites (2 Senior Suites)

2 Bedrooms 

8 Bathrooms

Home SPA (sauna – 6 people and steam bath – 8 people)

Pool Room (cabin style) 

Swimming Pool

Garden to Lawn (4,100 m2)

Alarm System (Securitas)

Thermal Insulation and Sound Proofing
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<Espaço Público> Public Space

Nobu Dubai
Uma Fusão de Costumes
A Fusion of Customs
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias de Photographs by Eric Laignel / Rockwell Group

Não podia ser de outra maneira. 
O primeiro restaurante Nobu no 
Médio Oriente estava destinado 
ao The Palm Jumeirah – a ilha 
totalmente desenhada e construída 
pela mão do Homem no Dubai. 
Integrado no Atlantis Resort, o 
complexo de sonho de vários países, 
não só pela sua imponência, mas 
também pela sua peculiaridade, o 
Nobu Dubai faz parte dos vários 
serviços ao dispor que despertam 
todos os sentidos.
Hoje, a marca Nobu está espalhada 
por quase todos os continentes, 
desde Nova Iorque, passando 
por Moscovo, até Hong Kong. O 
restaurante do Dubai nasce da 
já reconhecida parceria entre o 
Rockwell Group e Nobu Matsuhisa, 
o chef que se tornou um dos ícones 
da cozinha tradicional japonesa. O 
espaço representa uma evolução 

It couldn’t be any other way. The first 

Nobu restaurant in the Middle East was 

destined for the The Palm Jumeirah – 

the island entirely designed and built 

by the hand of man in Dubai. Created 

within the Atlantis Resort, the dream 

complex of various countries, not only 

for its impressiveness, but also for its 

uniqueness, Nobu Dubai is one of the 

many services available that arouse 

every sense.

Today the Nobu brand is spread almost 

across every continent, from New 

York, stopping on the way in New York, 

and ending in Hong Kong. The Dubai 

restaurant comes about through 

the already renowned partnership 

between the Rockwell Group and Nobu 
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do conceito «Nobu», reunindo o artesanato, os 
materiais naturais e uma colecção de histórias.
O local onde o Nobu Dubai está inserido exigiu um 
caminho diferente para arquitectura e design de 
interiores, que privilegiou uma cozinha requintada 
com marcas da cultura árabe, sem nunca perder de 
vista a tradição japonesa. O espaço, com 1068 m2, 
possui elementos de cinzas, pedras de rio, flores, 
ramos, têxteis e cestas de pesca, que, aliados a 
uma composição luminosa atractiva, alcançam uma 
experiência sensorial extraordinária.

Matsuhisa, the chef who has become one of the icons of 

traditional Japanese cooking. The space represents an 

evolution of the Nobu concept, combining handicrafts, 

natural materials and a collection of stories.

The location on which Nobu Dubai stands demanded a 

different direction in terms of architecture and interior 

design, favouring a refined cuisine with Arab culture 

brands, without losing sight of Japanese tradition. The 

space, covering some 1068 m2, features elements of 

ashes, river stones, flowers, branches, textiles and fishing 

baskets, which, combined with an attractive lighting 

composition, achieve an extraordinary experience for  

the senses. 

<Espaço Público> Public Space



<Hotel Decor> Hotel Décor

Conhecida pelo verde carregado do Parque 
Natural do Alvão, pelos rios Corgo e Tâmega, pelas 
imponentes quedas de água de Fisgas do Ermelo e 
pelo impressionante monte da Senhora da Graça, 
Mondim de Basto depressa se torna num dos 
lugares mais apetecíveis do norte de Portugal. 
Usufruindo desta beleza natural ímpar, o Água 
Hotels Mondim de Basto, inaugurado em Abril 
de 2008, oferece um espaço que dita um silêncio 
indescritível e uma paz sem limites.
Com uma arquitectura moderna e uma decoração 
minimalista, o hotel tem ao dispor 42 quartos e 
duas suítes, distribuídos por três pisos, todos com 
casa de banho privativa e varanda, equipados com 
as mais diversas facilidades, e ainda cinco moradias 
T2, ideais para umas férias em família. Para além 
disto, no Água Hotels a comodidade compreende 
uma selecção minuciosa de experiências, desde 
os desportos como rafting, cannoying, slide, 
parapente ou passeios de bicicleta, aos bares e 

Known for the rich green of Alvão Nature Park, for the 

Corgo and Tâmega rivers, for the impressive Fisgas 

do Ermelo waterfalls and for the stunning Monte da 

Senhora da Graça, Modim de Basto is easily one of the 

most appealing places in Portugal’s north. Enjoying this 

unique natural beauty, the Água Hotels Mondim de Basto, 

opened in April 2008, offers a space that dictates an 

indescribable silence and a peace without limits.

With modern architecture and minimalist decoration, the 

hotel has 42 rooms and two suites to offer, distributed 

over three floors, all with private bathroom and veranda, 

equipped with the most varied of facilities, and also five 

two-bedroom houses, ideal for family holidays. Besides 

this, in the Água Hotels, well being includes a meticulous 

selection of experiences, from sports such as rafting, 

cannoying, slide, paragliding, and cycling, to bars and 

<Refúgio> Haven

Água Hotels Mondim de Basto
A Infinidade do Sossego
The Infiniteness of Calm
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by Água Hotels Mondim de Basto
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<Hotel Decor> Hotel Décor

restaurante Tâmega onde é servida a deliciosa 
cozinha típica da região. E para o sossego total do 
corpo e da mente, o complexo goza do Aqua Viva 
Spa, onde o equilíbrio se descobre em todas as 
áreas de terapia. 
Situado em pleno Parque do Alvão, numa área 
protegida de 72 quilómetros quadrados, o 
Água Hotels Mondim de Basto vive num abraço 
constante entre conforto e natureza, inspirado 
na paz e na serenidade de um lugar onde apenas 
existe um único objectivo a cumprir: relaxar.

the Tâmega restaurant, where the region’s delicious 

traditional cuisine is served. And for the total calm of body 

and mind, the complex boasts the Aqua Viva Spa, where 

inner balance can be found in every kind of therapy.

Located right in Alvão Nature Park, in protected area of 72 

square kilometres, the Água Hotels Mondim de Basto lives 

in a continuous embrace between comfort and nature, 

inspired by the peace and serenity of a place in which 

there is only one goal to achieve: to relax.

www.aguahotels.pt

<Refúgio> Haven
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<Sabores> Flavours

LA Tea Room
Paladares da Cidade
Tastes of the City
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given by LA Tea Room

Flúem odores desconcertantes que nos orientam 
para um universo paralelo, sem limites. Esse 
mundo apresenta-se doce e requer algum tempo 
para saborear pequenos tesouros gourmet, chás 
apaziguadores, ainda que lá fora a cidade de 
Lisboa fervilhe. Este lugar tem um nome – LA Tea 
Room –, fica na Avenida da Liberdade, pertence à 
Lanidor, e revela a natural tendência das grandes 
marcas internacionais, como a Empório Armani, 
em juntar num só edifício loja de roupa e zona de 
restauração. Na Lanidor Flagship Store da Av. da 
Liberdade, que inclui o conceito LA Caffé, o  
LA Tea Room apresenta um conceito que mistura o 
romantismo das casas de chá inglesas com o estilo 
trendy nova-iorquino. Bolos de fatia a sair do forno, 
croissants estaladiços ou chás Mariages Frères 
convivem com amplas vistas para a avenida e as 
tonalidades apaixonadas da decoração. 

Disorientating odours flow, guiding us to a parallel 

universe without limits. This world is a sweet one and 

requires some time to delight on little gourmet treasures, 

calming teas, while outside the city of Lisbon buzzes. 

This place has a name – LA Tea Room – and stands 

on the Avenida da Liberdade, and belongs to Lanidor, 

revealing the natural tendency for major international 

brands, like Emporio Armani, to combine a clothing store 

and a restaurant in a single building. In the Avenida da 

Liberdade Lanidor Flagship Store, which includes the  

LA Caffé concept, the LA Tea Room presents a concept 

that blends the romanticism of English tea rooms with 

the trendy style of New York. Freshly baked cake slices, 

crispy croissants or Mariages Frères teas rub shoulders 

with broad views onto the avenue and the passionate 

shades of the décor.

www.lanidor.com/lacaffe



Para si
For you

<Sugestões> Suggestions

Perfume Tous H2O.
Perfume Tous H2O. 

www.tous.com
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Para a casa
For the home

Contentores BON-BON 
em metal lacado da OC.
Containers BON-BON metal 

lacquered by OC.

www.opinionciatti.com
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Colecção Joy de Edward Van Vliet para a 
Mososo.
Collection Joy by Edward Van Vliet for Moroso

www.moroso.it

Vasos Swing-up da 
AquiliAlberg para a 
Serralunga. 
Vessels Swing-Up by AquiliAlberg 

for Serrralunga.

www.serralunga.com

Aparador Mirtillo da Mytto.
Sideboard Mirtillo by Mytto.

www.mytto.pt

Relógio Cape Cod da Hermès. 
Watch Cape Cod by Hermès.

www.jborgesfreitas.pt 

Maquilhagem Le Prisme Visage  
da Givenchy
Make-up Le Prisme Visage by Givenchy

www.givenchy.com

Mala série New York da Speet Way
Purse model New York by Speet Way. 

www.speetway.com 

Pó perfumado para o corpo 
essence de Narciso Rodrigues. 
Perfumed powder for body 

essence by Narciso Rodriguez.

www.narcisorodriguez.com
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<Automóvel> Car
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Gio Rodrigues
diamonds & gold
Texto de Text by Cátia Fernandes

Estrelas gloriosas gravitam em torno de figuras humanas, pendem, 
deslizam e sobressaem. Os dois, corpo e jóia, fundem-se numa 
composição harmoniosa como que talhada com toda a minúcia. 
Assim é a linha diamonds & gold de Gio Rodrigues, distribuída 
em Portugal pela Lusogold, grandiosa e ao mesmo tempo de 
exuberância contida, desenhada para a mulher de hoje e de 
sempre. Maria de Medeiros é a imagem desta colecção que utiliza 
materiais como o ouro branco e amarelo, diamantes translúcidos, 
ametistas, o quartzo-fumè e o ónix. Com diamonds & gold, o 
designer de moda Gio Rodrigues percorre trajectos audaciosos 
talhados pela contemporaneidade. 

Glorious stars gravitate around human figures, hanging, sliding and 

standing out. The duo of body and jewellery combine in a harmonious 

composition, as if carved in intricate detail. This is the diamonds & gold 

range from Gio Rodrigues, distributed in Portugal by Lusogolf, grandiose 

and at the same time of contained exuberance, designed for the woman 

of today and always. Maria de Medeiros is the image of this collection 

that uses materials such as white and yellow gold, transparent diamonds, 

amethysts, smoked quartz and onyx. With diamonds & gold, fashion 

designer Gio Rodrigues makes daring journeys carved by  

contemporary style.

<Jóias> Jewellry

O mundialmente premiado Mercedes-Benz Classe C está agora 
também disponível em Edição Especial. Com um design ainda mais 
esmerado e desportivo, o recentemente lançado Classe C «Special 
Edition» apresenta elementos exclusivos, um interior de elevada 
qualidade e componentes tecnológicas como parte integrante do 
equipamento de série.
Proposto nas versões Limousine e Station e em todo o conjunto 
de motorizações da gama, o Classe C especial possui, em termos 
técnicos, o sistema Agility Control, controlo de estabilidade; sistema 
de controlo de travagem adaptativo e BlueEFFICIENCY. O seu interior, 
bem como o exterior, assenta na linha de equipamento Avantgarde, 
com um carácter desportivo reforçado graças à incorporação de 
materiais de excelência.

Winner of awards around the globe, the Mercedes-Benz C Class is now also 

available in a Special Edition. With even more refined and sporty design, the 

recently launched Special Edition C Class presents exclusive elements, a 

fine quality interior and technological components as part of the standard 

equipment list.

Available in saloon and estate versions and in every engine size in the range, 

in technical terms the special C Class features the Agility Control system, 

stability control; adaptive braking system, and BlueEFFICIENCY. Its interior, as 

well as its exterior, boast Avantgarde equipment, with a strengthened sport 

characteristic thanks to the incorporation of premium materials.

«Special Edition» 
Para Mercedes-Benz Classe C
Mercedes-Benz C Class «Special Edition»
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly

given by Mercedes-Benz

www.giorodrigues.com
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<Design>

Apresentada oficialmente no Centro Cultural de Belém, a colecção 
cerâmica Luxury, desenvolvida pela Recer e assinada por Ana 
Salazar, exalta as formas minimais sem nunca desviar as atenções 
do universo requintado da alta-costura. Em Luxury by Ana Salazar a 
Recer desfila uma colecção feita de texturas harmoniosas, formas 
audazes e anotações de ouro e prata combinadas com o brilho  
do cristal. 
Luxury integra as «Colecções de Assinatura» onde a Recer alia o 
universo da cerâmica com diversas áreas criativas, como a moda, a 
decoração e a música.

Officially presented in the Centro Cultural de Belém, the ceramic collection 

Luxury, developed by Recer and signed by Ana Salazar, extols the minimal 

forms without ever misleading itself from the refined world of haute couture. 

In Luxury by Ana Salazar, Recer defiles a collection made of harmonious 

textures, daring forms and gold and silver notes combined with the brilliance 

of crystal.

Luxury integrates the «Colecções de Assinatura» where Recer combines the 

ceramic universe with various creative fields such as fashion, decoration  

and music. 

www.recer.pt

Luxury by Ana Salazar
«Vestir» os Espaços
«Dressing» Spaces
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Observamos, sentimos, tocamos os lugares numa procura constante 
de atmosferas familiares. Falamos de conforto na primeira pessoa, 
como uma espécie de prolongamento do nosso corpo, desfilando 
através de propostas de revestimentos actuais que surpreendem  
e desafiam.

We observe, feel and touch places in a constant search for familiar 
atmospheres. We speak of comfort in the first person, as a sort of extension of 
our body, parading through current proposals for coatings that surprise  
and challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fotografia de Photograph by Bonaldo, www.bonaldo.it
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 <Revestimentos> Coverings

RECER
A Medida do Design
The Measure of Design

A Recer sabe que cada projecto é único, e dar-lhe vida é um desafio que nasce de uma linguagem 
formal, clara e actual, que contribui para a harmonia dos lugares, para o conforto. Quer se tratem 
de projectos elaborados de raiz ou obras de reconversão, a Recer apresenta soluções versáteis 
que têm no design a sua principal linha orientadora – volumes, silhuetas e padrões habitam 
naturalmente o espaço construído. 
A pensar na mutação dos estilos, os pavimentos e revestimentos cerâmicos com a assinatura 
da Recer enquadram-se nos diferentes parâmetros da decoração actual, lançando um convite 
à imaginação dos que observam e usufruem das diferentes soluções concebidas pela marca 
nacional, criada em 1977.
Ten by Ten é um formato tradicional convertido em solução moderna. Esta medida de 
10cmx10cm serve de «pano de fundo» a projectos de carácter urbano ou mesmo rústico, 
potenciando as características das diferentes linhas que integram o portefólio da Recer.

Recer knows that each project is unique and to give it life is a challenge that arises from a formal, clear and 

current language that co-operates for the harmony of places, for its comfort. Whether dealing with projects 

developed from scratch or recovery works, Recer provides versatile solutions that have in design its main 

guideline – volumes, outlines and patterns naturally inhabit the built environment.

Thinking of changing spaces, the ceramic floors and coverings signed by Recer, fit in the different parameters 

of modern decoration, launching an invitation to the imagination of those who observe and enjoy the 

different solutions conceived by the national brand, established in 1977.

Ten by Ten is a traditional format converted into modern solution. The measure of 10cmx10cm serves as 

«backdrop» to projects of urban or rustic character, enhancing the characteristics of different lines that 

make up the portfolio of Recer.

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

Aleluia Cerâmicas
[1]  Blur: Da marca Ceramic, a recentemente lançada série Blur, destinada tanto a pavimentos como a 

revestimentos, estabelece uma dinâmica atmosfera de subtil ilusão e de suave fantasia, na qual a 
imaginação encontra espaço para se libertar.
Blur: Of the brand Ceramic, the recently launched collection Blur, designed for both floorings and coverings, 

provides a dynamic atmosphere of subtle illusion and soft fantasy, in which  imagination has room to break free.

[2]  Plan: Pavimento cerâmico de pasta porcelânica monocozedura, a série Plan, também da marca 
Ceramic, expressa, com as suas múltiplas e naturais tonalidades e com as suas texturas macias, um 
mundo feito de aprazíveis emoções.
Plan: Ceramic flooring in single firing porcelain paste, the collection Plan, also for the brand Ceramic, expresses, 

with its multiple and natural shades and with its soft textures, a world made of pleasant emotions..

[3]  Atelier: A série Atelier, revestimento cerâmico de pasta branca porosa integrante da marca 
Ceramic, permite a exploração da cor e da expressividade, criando ambientes caracterizados pela 
policromia e pela profundidade.
Atelier: The collection Atelier, ceramic covering of white porous paste of the brand Ceramic, allows the 

exploration of color and expression, creating environments characterized by polychrome and profundity.

Aleluia Cerâmicas, S.A.
Quinta do Simão – 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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It is following the motto «Stand on Excellence» that Tarkett, an international company engaged in the 

production and distribution of floorings and coverings, has affirmed itself in the market by its relentless pursuit 

of perfection and the wide range of products that it has available.

With more than a century of experience in the manufacture of floorings, Tarkett stands out in the area of 

resilient floorings and wood coverings, offering to the Residential and Commercial markets a range of materials 

distinguished by its quality, design, resistance and acoustic properties. The range of products of Tarkett includes 

vinyl, homogeneous and heterogeneous floors, linoleum floors, wooden and laminate floors (applicable on 

healthcare, education, offices, shops, hotels and housing).

With a biography that blends with the industrial history of floorings, Tarkett is today a company that combines 

innovation with excellence of its products, in a continuous search of the best attributes in the flooring and 

covering sector.

 <Revestimentos> Coverings

TARKETT
Sob o Lema da Excelência
Under the Motto of Excellence
É seguindo o lema «Stand on Excellence» que a Tarkett, empresa multinacional do sector da 
produção e distribuição de pavimentos e revestimentos, se tem afirmado no mercado pela sua 
constante procura de perfeição e pelo amplo conjunto de produtos que disponibiliza. 
Com mais de um século de experiência no fabrico de pavimentos, a Tarkett destaca-se na área 
dos pavimentos resilientes e dos pavimentos de madeira, oferecendo aos mercados Residencial 
e Comercial uma gama de materiais que se distingue pela sua qualidade, design, resistência e 
propriedades acústicas. A série de produtos da Tarkett abrange pavimentos vinílicos homogéneos e 
heterogéneos, pavimentos em linóleo, pavimentos em madeira e pavimentos laminados (aplicáveis 
nos segmentos de saúde, educação, escritórios, lojas, hotelaria e habitação).
Com uma biografia que se funde com a história da indústria dos pavimentos, a Tarkett é 
actualmente uma empresa que alia a inovação à excelência dos seus produtos, numa contínua busca 
dos melhores atributos do sector dos pavimentos e revestimentos. 

Estrada de Talaide – Cruzamento de São Marcos – Edifício Tarkett
2735-531 CACÉM
Tel.Phone 214 276 420
infogeral@tarkett.com| www.tarkett.pt
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<Banho> Bath

Listor
Um Toque de Bem-Estar
A Touch of Well-Being
O conforto está intimamente ligado aos nossos sentidos, no entanto, há dois que 
prevalecem na medição do bem-estar e que estão constantemente a ser colocados à 
prova. Falamos do tacto e da visão. Na Listor estes dois sentidos contribuem para o 
reconhecimento de produtos e sistemas de extrema qualidade que potenciam a criação 
de cenários de conforto. Importante empresa nacional a actuar no sector dos pavimentos 
flutuantes e revestimentos, a Listor tem em destaque dois sistemas de painéis para 
paredes interiores: Maëstro Waterwal – especialmente pensado para cozinhas, casas 
de banho ou ginásios, permite várias possibilidades ao ser resistente à água e de fácil 
limpeza – e Maëstro Lambrim – de renovação fácil, simples e rápida. Certificados e 
amigos do ambiente, os dois sistemas permitem a criação de atmosferas personalizadas 
e inspiradoras. 

Comfort is intimately connected to our senses, however, there are two that prevail in the measuring 

of welfare and that are constantly being put to proof. We are speaking about touch and vision. At 

Listor these two senses contribute for the recognition of products and systems of extreme high 

quality that enhance the creation of comfort sceneries. Important national company operating in the 

field of floating floors and coverings, Listor has distinguished two panel systems for interior walls: 

Maëstro Waterwal – especially designed for kitchens, bathrooms or gyms, allow several possibilities 

by being water resistant and of easy cleaning – and Maëstro Lambrim – of easy, simple and fast 

renewals. Certified and environmentally friendly, the two systems allow the creation of personalized 

and inspiring atmospheres.

Estrada da Atalaia, nº6 2530-009 | Atalaia – Lourinhã
Tel. Phone +351 261 980 500 | Fax +351 261 980 509 | correio@listor.pt | www.listor.com

P
U

B



<Cozinhas> Kitchens

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

27

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

26

 <Revestimentos> Coverings

RIBADÃO
A Textura da Excelência
The Texture of Excellence

Há um princípio sólido que abraça toda a 
política empresarial da Ribadão. Esse valor é 
rigoroso, não abre excepções e evidencia-se no 
relacionamento com fornecedores e clientes 
e no estreito compromisso em apresentar 
padrões de qualidade elevados. Falamos de um 
posicionamento de excelência que norteia cada 
acção desta empresa portuguesa que se destaca 
na produção de soalho em madeira exótica 
maciça. A primazia da Ribadão é facilmente 
observada no respeito pela biodiversidade 
– adesão aos princípios de produção que 
preservam e renovam os recursos naturais, 
contribuindo, assim, para a gestão sustentável 
da floresta. A Ribadão, empresa certificada, é 
uma destacada importadora e fornecedora, a 
nível nacional e internacional, de produtos que 
incluem soalhos, decks e rodapés em espécies 
de madeira excepcionais como Wengé, Sucupira, 
Jatobá, Afzélia, Cumaru, Muiracatiara,  
entre outras.

There is a solid law that embraces the whole 

company policy. This value is accurate, does not 

open exceptions and is evident in the relationship 

with suppliers and customers and in the narrow 

commitment in presenting high quality standards. 

We speak from a position of excellence that guides 

every action taken by this Portuguese company that 

stands out in the production of exotic wood flooring. 

The primacy of Ribadão is easily identified in the 

respect for biodiversity- adherence to the principles 

of production that preserve and renew the natural 

resources, thus contributing for the sustainable 

forest management. Ribadão, is a certified company, 

a leading importer and supplier, in a national 

and international level, of products that include 

flooring, decks and skirting-boards in the finest 

woods as Wengé, Sucupira, Jatobá, Afzélia, Cumaru, 

Muiracatiara, among others.

Ribadão – Indústria de Madeiras S.A.
3340-457 S. João de Areias | Santa Comba Dão
PORTUGAL
Tel. Phon +351 232 891 711
Fax +351 232 891 610 
geral@ribadao.pt | www.ribadao.pt
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 <Revestimentos> Coverings

1.  Na Globaldis há uma solução integrada para cada projecto de decoração, desde revestimentos para 
exteriores e interiores em madeira, passando por pavimentos e portas que, em conjunto, recriam 
espaços contemporâneos.
In Globaldis there is an integrated solution for each decoration project, from exterior coverings and wooden 

interiors, moving through floors and doors that together recreate contemporary spaces.

www.globaldis.pt

2.  A Kerion desenvolve, produz e comercializa colecções criativas no sector da cerâmica plana 
(pavimentos e revestimentos) que dão origem a ambientes surpreendentes e esteticamente 
inovadores. 
Kerion develops, produces and commercializes creative collections in the field of flat ceramic (flooring and 

coverings) that result in amazing and esthetically innovative environments. 

www.kerion.pt

3.  CF Texturas é uma linha de painéis decorativos em fibras de madeira desenvolvida pelo 
departamento de I&D da Castelhano & Ferreira, que possibilita a criação de padrões personalizados.
CF Texturas is a line of decorative panels in wood fiber developed by the Department of I&D of the company 

Castelhano & Ferreira, which enables the creation of personalized patterns.

www.castelhano-ferreira.pt

4.  Atenta às questões ambientais e ao desenvolvimento sustentável, a Pure Fusion criou um produto 
de durabilidade superior e de fácil aplicação que reúne os benefícios de três componentes: pedra, 
madeira e cortiça. 
 Aware about the environmental issues and sustainability development, Pure Fusion has created a product of 

superior durability and of easy application that gathers the benefits of three components - stone, wood and cork.
mocapor@mocapor.com
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A cozinha é um lugar de inspiração e a Frasa 
identifica-a como uma divisão especial, exigente, 
que chama até si a mais recente tecnologia e os 
melhores e mais eficientes objectos. Nesse sentido, 
a Frasa, com sede junto ao Grande Porto, tem 
desempenhado um papel primordial na criação de 

The kitchen is a place of inspiration and Frasa identifies 

itself with this special, demanding division, calling to it 

the latest technology and the best and most efficient 

items. Frasa, with headquarters near Oporto, has played 

a key role in the creation of functional environments 

that exceed customers’ expectations by representing 

Viking 
Objectos Essenciais
Essential Objects

ambientes funcionais que excedem as expectativas 
dos clientes ao representar e distribuir para 
Portugal importantes marcas internacionais 
líderes em equipamentos para cozinha. A Viking 
trouxe até esta divisão da casa a excelência de 
um espaço profissional, alargando a sua gama de 
produtos a cada recanto – fogões Range, placas 
RangeTop, placas de encastrar, produtos de 
refrigeração, máquinas de lavar-louça, robots e 
trens de cozinha. Para além destas possibilidades, 
a Viking desenvolveu também uma linha inovadora, 
especialmente direccionada para o exterior. Desde 
o mais pequeno utensílio ao maior aparelho, a 
Víking, com as suas Designer Series e Professional 
Series, surpreende ao inovar no espaço da cozinha 
contemporânea. 

e distributing in Portugal, major leading international 

brands in kitchen equipment. Viking brought to this 

division of the house the excellence of a professional 

space, expanding its range of products to every corner 

of the kitchen – Range cookers, RangeTop plates, built-

-in plates, freezing products, dish-washing machines, 

robots and kitchen utensils. Beyond these possibilities, 

Viking has also developed an innovative line, primarily 

directed for outdoors. From the smallest utensil to 

the biggest appliance, Viking with its Designers Series 

and Professional Series, surprises by innovating the 

contemporary kitchen space.

Frasa Ibérica – Equipamentos de Cozinha, S.A.
Rua da Regedoura 396 | 4415-517 Grijó 
Tel. Phone +351 227 471 550 | Fax +351 227 471 559
info@frasa.pt | www.frasa.pt
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<Showroom>

In an outstanding building from the late eighteenth 

century, located at the Largo da Academia Nacional das 

Belas Artes in Lisbon was born a special «show-case» 

that serves as a discovery platform for the Bulthaup 

projects and for Gaggenau equipments. The showroom 

of the responsibility of ACBA, whose members are 

involved with the development of various works of these 

two brands since 1997, appears with a contemporary 

language that evidences the individual and, at your 

service, integrates the space, the esthetic and the 

function as a whole, safeguarding the purity of materials, 

the ergonomics and functionality based on a philosophy 

attached to essential. Bulthaup Chiado is complemented 

with furniture of Carl Hansen & Son and the decorative 

and lighting items of Established & Sons and Erco that 

build a smooth cadence. In the show-room, where you can 

experience the meaning of Bulthaup projects and the full 

functioning of Gaggenau appliances, stand out wall panel 

systems that support suspended modules, accessories 

integrated in the architecture of the kitchen, dining and 

living spaces. Of the brand Gaggenau stand out models as 

Wok Induction and Teppan Yaki, freezing appliances, wine 

storages, ovens, among others.

Num surpreendente edifício datado de finais do 
século XVIII, no Largo da Academia Nacional das 
Belas Artes em Lisboa, nasceu uma «montra» 
especial que serve de plataforma de descoberta 
para os projectos Bulthaup e equipamentos 
Gaggenau. O showroom, da autoria de ACBA, 
cujos responsáveis estão associados ao 
desenvolvimento de diferentes obras destas duas 
marcas desde 1997, surge com uma linguagem 
contemporânea que evidencia o indivíduo e, 

ao seu serviço, integra o espaço, a estética e a 
função num todo, salvaguardando a pureza dos 
materiais, a ergonomia e a funcionalidade segundo 
uma filosofia que se prende ao essencial. A 
Bulthaup Chiado complementa-se com o mobiliário 
Carl Hansen & Son e as peças decorativas e 
de iluminação da Established & Sons e Erco, 
construindo uma cadência fluida. No showroom, 
onde é possível experienciar a orgânica dos 
projectos Bulthaup e o pleno funcionamento dos 
aparelhos Gaggenau, evidenciam-se sistemas 
de painéis de parede que sustentam módulos 
suspensos, acessórios integrados na arquitectura 
da cozinha e espaços de refeições e de estar. Da 
Gaggenau sobressaem o Wok Indução e Teppan 
Yaki, equipamentos de congelação, conservação de 
vinhos, fornos, entre outros.

Bulthaup Chiado | Showroom Gaggenau
Cozinha, Um Espaço Vital
The Kitchen Living Space

Bulthaup Chiado | Showroom Gaggenau
ACBA Lda, Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 14 RC, 
1200-005 Lisboa
Tel. Phone +351 213 461 042 | Fax +351 213 469 318 
Tlm. +351 967 880 035 | info@bulthaupchiado.com
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The 19th edition of CERANOR, from the 2nd to the 6th of 

September, reiterated once again the event, bringing 

together the concepts Home, Hotels, Decoration and 

Gifts, as one of the most important fairs of the Decoration 

sector in Portugal. 28.484 persons (more than 3.484 

that in the 2008 edition) visited EXPONOR to find out the 

proposals of more than 350 exhibitors. New collections 

were presented; several contacts and new markets were 

discovered in a unique platform that counted with parallel 

events of extreme value (workshops, exhibitions and 

seminars). For the second time, the Check-in Hotel, co-

organized by the Portuguese Business, exhibited relevant 

proposals and solutions for the hotel industry.

Decoration returns to EXPONOR in the beginning of 2010 

with the INTERDECORAÇÃO fair, from the 4th to 7th  

of February.

<Ceranor>

www.ceranor.exponor.pt

A 19.ª edição da CERANOR, de 2 a 6 de Setembro, 
voltou a reafirmar o evento, que reúne os conceitos 
Casa, Hotelaria, Decoração e Brinde, como um 
dos mais importantes no sector da decoração 
em Portugal. 28.484 pessoas (mais 3.484 que 
na edição de 2008) visitaram a EXPONOR para 
descobrir as propostas de 350 expositores. 
Novas colecções foram apresentadas, diversos 
contactos estabelecidos e novos mercados foram 

descobertos numa plataforma privilegiada que 
contou com eventos paralelos de extremo valor 
(workshops, exposições e seminários). Pela 
segunda vez, o Check-in Hotel, co-organizado pela 
Portuguese Business, exibiu relevantes propostas 
e soluções para o sector da hotelaria. 
A decoração volta à EXPONOR no início de 2010 
com a INTERDECORAÇÃO, de 4 a 7 de Fevereiro.

CERANOR
A Expressividade da Decoração
The Expressiveness of Decoration
Texto de Text by Cátia Fernandes






