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<Editorial>

No mundo actual procuramos significados em 
cada uma das nossas acções, analisamos os 
comportamentos dos outros, interpretamos os 
sinais, cores, sons, formas de estar, que não são 
mais do que a eterna procura de uma zona de 
conforto, ainda que muitas vezes ela seja mais 
psicológica do que física. 
Se nos detivermos por instantes na interpretação 
da palavra «Tendência» percebemos que existe 
uma acção ou força pela qual um corpo tende a 
mover-se para alguma parte… Na House Traders 
de Dezembro/Janeiro queremos que chegue a 
um destino onde a comodidade é anfitriã. Porque 
não basta sermos reféns das tendências ou 
caminharmos na ondulação da réplica simples, 
antecipamos verdadeiros lugares e projectos de 
bem-estar, onde os indícios revelam significados 
contemporâneos, seja em Portugal, Estados 
Unidos, China, Suécia ou Finlândia. 
O sentido da vida é definido por cada um de nós e 
aqui fica apenas um convite à descoberta de um 

caminho possível. 
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32.  Ana Cordeiro O Sentimento do Lugar
The Feeling of the Place

42.  Amangiri No Espírito das Montanhas
In the Spirit of the Mountains

64. 3GATTI Percorrer um Novo Mundo 
Travelling a New World

72. Criar com Personalidade

Creating with Personality

100. Especial Imobiliária
Real Estate Special

In today’s world we look for meaning in each of our 
actions, we analyse the behaviour of others, we interpret 
signs, colours, sounds, ways of being - nothing more than 
the eternal search for a place of comfort, even though 
this is often more psychological than physical.
If we take a look for a moment at the interpretation of 
the word «Trend» we understand that there is an action 
or force through which a body tends to move to certain 
place...In the December/January House Traders we would 
like to bring you to a place, a destination where comfort 
is your host. Because we deserve more than being 
hostages of trends, or just catching a ride on the wave of 
repetition, we preview some real places and well being 
projects, where the signs reveal contemporary meanings, 
whether in Portugal, the USA, China, Sweden or Finland.
The meaning of life is defined by each of us and here we 

invite you to discover just one possible path. 

 Destaques Highlights
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Fotografia de Photograph by Bretz
www.bretz.de
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Veech Media Architecture
Formas Preciosas
Precious Forms

House with Crest é o nome de um projecto que 
deixa a luz entrar na arquitectura sem, no entanto, 
permitir que ela fique. Como um espectáculo 
simbólico, a luminosidade atravessa os 26 
buracos circulares que, no formato de uma cruz, 
se encontram desenhados por toda a habitação. 
Edificada na cidade de Gojo, Kioto, Japão, a casa 
minimal de dois pisos, com uma área de 140.2m2, 
tem a assinatura do gabinete de arquitectura e 
design EASTERN, de Anna Nakamura e Taiyo Jinno.

Depois de em 2008 ter «esculpido» o pavilhão da 
Swarovski Enlightened TM para a feira de relógios 
e joalharia BASELWORLD, o gabinete austríaco de 
arquitectura e design Veech Media Architecture 
viu, recentemente em Munique, o seu projecto ser 
reconhecido com a medalha de ouro na categoria 
Arquitectura Corporativa. O espaço, tal como uma 
gema facetada, deslindou uma geometria mágica 
baseada numa experiência tridimensional.

Ncoisas
Multiple Choice

EASTERN Design Office
Luz Circular
Circular Light

House with Crest is the name of a project that lets light in 

architecture without, however, allowing it to remain. As 

a symbolic show, the light passes through the 26 circular 

holes, in the shape of a cross that are designed in the 

entire house. Built in the city of Gojo, Kyoto, Japan, this 

minimal house with two floors and an area of 140.2m2, 

has the signature of the EASTERN – architecture and 

design office of Anna Nakamura and Taiyo Jinno.

After having «sculpted» the Swarovski Enlightened 

TM pavilion for the watch and BASELWORLD jewelry 

fair, the Austrian architecture and design office 

Veech Media Architecture, recently saw in Munich, its 

project recognized with a gold medal in the Corporate 

Architecture category. The space, like a featured gem, 

unraveled a magical geometry based on a  

three-dimensional experience.

A marca de cozinhas dinamarquesa uno form 
apresenta, pela primeira vez, um modelo 
inteiramente branco, reflexo das tendências da 
moda e da necessidade de voltar a um estilo mais 
simples. A série-U, na cor Branco Glaciar, revela o 
detalhe das formas e o seu design visionário aliado 
à qualidade da produção manual. Num claro apelo à 
imaginação, a uno form convida a visitar no seu site 
a opção «Costumizer».

The Danish kitchen brand uno form presents, for the first 

time, a totally white model, reflection of fashion trends 

and of the need to return to a simpler style. The serie-U 

in the color Glacier White, shows the detail of forms and 

of its visionary design combined with hand-made quality 

production. In a clear imagination appeal, uno form invites 

you to visit in its site the option «Costumizer».

Ron Arad
Para nanimarquina
For nanimarquina

Bretz
Colecção KAUTSCH
Klautsch Collection

uno form
O Luxo a Branco
Luxury in White

Ncoisas
Multiple Choice

Numa parceria inédita entre a espanhola 
nanimarquina e a italiana Moroso, Ron Arad 
desenhou uma fusão de objectos que se transformam 
num só elemento. A colecção Do-Lo-Rez integra um 
sofá e um tapete que podem ser combinados a 
partir de múltiplas possibilidades.

In an unprecedented partnership between the Spanish 

company nanimarquina and the Italian company Moroso, 

Ron Arad designed a fusion of objects that transform in a 

single element. The collection Do-Lo-Rez includes a sofa 

and a rug that can be combined from multiple possibilities.

Num estilo retro-design, o sofá KAUTSCH, assinado 
por Carolin Fieber, completa o percurso do desenho 
elaborado pelo seu bisavô Johann Bretz, em 1895. 
O poder destas peças, comercializadas em Portugal 
pela Subtil e Chique, revela-se nas tonalidades 
revigorantes do tecido.

In a retro-design style, the sofa Kautsch designed by 

Carolin Fieber, completes the design route drawn up by 

her great-grandfather Johann Bretz, in 1895. The power 

of these pieces, commercialized in Portugal by Subtil e 

Chique, reveal in the strong fabric shades.

www.nanimarquina.com | www.moroso.it www.bretz.com

www.unoform.pt

Fotografia de © Mag. Eveline Tilley-Tietze | www.veech-vma.com

© Koichi Torimura | www.eastern.e-arc.jp/indexE.html
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Ambinigma
Fogo Criativo
Creative Fire
Representada em exclusivo em Portugal pela 
Ambinigma, a linha italiana de acessórios para 
lareiras AK47 confere um grau de exclusividade 
e irreverência aos lugares onde se insere. 
Verdadeiras peças decorativas, as propostas 
apresentam-se em diferentes formatos.

Being exclusively represented by Ambinigma in Portugal, 

the Italian line of accessories for fireplaces AK47 gives 

an exclusive and irreverent degree to the places where 

it is inserted. True decorative pieces, the proposals are 

presented in different formats.

Listor
Pavimento em Pele 
Leather Floor

MINOTTI
Design Solidário
Solidarity Design

Object Carpet
Colecção Silhouette
Silhouette Collection
Uma colecção que alia a sensualidade em pólos 
contrastantes é a proposta que a Object Carpet 
apresenta em Silhouette. Dinâmica, a colecção, 
que se move entre aos universos da tradição e das 
novas tecnologias, abrilhanta qualquer ambiente 
conferindo-lhe estilo e irreverência.

A collection that combines the sensuality of contrasting 

poles is the proposal that Object Carpet presents 

in Silhouette. Dynamic, the collection, which moves 

between the worlds of tradition and of new technologies, 

brightens any environment, giving it style and irreverence.

Ncoisas
Multiple Choice

Com três áreas de actuação que se complementam 
– lareiras e recuperadores, revestimentos em pedra, 
terracotta e estuque natural e design de interiores 
–, a Pedra Decoração apresenta várias soluções de 
revestimentos e pavimentos em pedras naturais com 
tonalidades e acabamentos exemplares.

With three complementary business areas – Fireplaces 

and heat savers, stone covering, terracotta and natural 

plaster and interior design – Pedra Decoração presents 

several covering and flooring solutions in natural stone with 

exemplary colors and finishes.

Prandina
Modelos Intemporais
Timeless Models

FLorian Kallus
Traço Futurista
Futuristic Trace

Pedra Decoração
Matéria Natural 
Natural Material

Ncoisas
Multiple Choice

Biluna é uma luminária de suspensão que difunde 
uma luz reconfortante. Este modelo, que integra 
a dinâmica lista de colecções da marca italiana 
Prandina, integra-se em ambientes decorativos 
simples e, ao mesmo tempo, cheios  
de personalidade.

Biluna is a suspension lamp that spreads a soothing light. 

This model, part of the dynamic list of collections of the 

Italian brand Prandina, integrates in simple decorative 

environments and, at the same time, full of personality.

Feito a partir de 100% de cabedal reciclado, Torlys 
Cabedal é o novo conceito de pavimento flutuante 
da Listor. Graças à sua textura natural, o material 
resiste ao tempo com um aspecto arrojado. Na 
segunda Open House, realizada em Setembro, a 
House Traders foi distinguida com prémio Media 
Partner 2009 da Listor.

Made from 100% recycled leather, TORLYS Cabedal is 

the new concept of floating floor by Listor. Thanks to its 

natural texture, the material resists time with a bold look. 

In the second Open House, held in September, House 

Traders was awarded with the Media Partner 2009  

of Listor.

Mário Azevedo e Paula Ferreira Alves, da INAIN, 
receberam no seu atelier, no mês de Novembro, 
Renato Minotti, dono e reconhecido designer 
italiano da marca MINOTTI. O evento associou-se 
à Instituição de Solidariedade «Operação Nariz 
Vermelho».

Mario Azevedo and Paula Ferreira Alves, of INAIN, 

received in their studio, in November, Renato Minotti, 

owner and renowned Italian designer of the brand 

MINOTTI. The event associated itself to the Charity 

Association «Operação Nariz Vermelho».

Com uma geometria que enfatiza a funcionalidade 
para a qual foi concebida, esta secretária de 
carácter futurista, assinada pelo jovem designer 
alemão Florian Kallus, foi desenhada para integrar 
diferentes espaços de trabalho ou estudo.

With a geometry that emphasizes the functionality for 

which it was conceived, this desk of a futuristic character, 

signed by the young German designer Florian Kallus was 

designed to integrate different working or  

studying spaces.

www.prandina.it www.floriankallus.de
www.listor.com

www.ambinigma.pt www.object-carpet.comwww.pedradecoracao.pt

O jovem designer belga James Van Vossel traça 
uma colecção de produtos «inteligentes» que vão 
desde peças de mobiliário, iluminação e acessórios 
de moda. Premiado internacionalmente, James 
Van Vossel junta 12 produtos a uma série de 
criatividade infinita.

The young Belgian designer James Van Vossel outlines 

a collection of «smart» products ranging from furniture, 

lighting and fashion accessories. Internationally awarded, 

James Van Vossel joins 12 products to a series of  

infinite creativity.

James Van Vossel
Design Belga
Belgian Design

www.jamesvanvossel.be

www.inain.com
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No passado dia 11 de Novembro, por altura da 
inauguração do novo projecto Cais 24, da autoria 
do arquitecto Manuel Aires Mateus, consagrados 
decoradores, designers e arquitectos de interiores 
recriaram o ambiente de Natal. Em destaque esteve a 
proposta da Casa do Passadiço.

On the 11th of  November, at the time of opening of the 

new project Cais 24, designed by the architect Manuel 

Aires Mateus, renowned decorators, designers and interior 

architects, recreated the Christmas atmosphere. Highlighted 

was the proposal of the Casa do Passadiço.

Ribadão
Superfícies Sustentáveis
Sustainable Surfaces

Fertini
Fusão de Estilos
Fusion of Styles

White Christmas
Lugar de Sonho
Dream Place

Ncoisas
Multiple Choice

Seguindo uma prática rigorosa e sustentável de 
gestão florestal, de acordo com os mais exigentes 
normativos ambientais, a Ribadão apresenta o soalho 
envernizado Ribadão Exotic Skins, produzido com 
madeiras exóticas oriundas do Brasil e de África.

Following a rigorous practice and sustainable forest 

management, according to the most demanding 

environmental standards, Ribadão introduced the varnished 

floor Ribadão Exotic Skins, made from exotic woods coming 

from Brazil and Africa.

Inspirada numa combinação entre o design, a 
tradição e o estilo avant-garde, a Fertini cria e 
produz objectos de decoração pensados para 
ambientes de requinte. O cuidadoso trabalho 
manual dá origem a colecções inspiradoras que têm 
origem na fusão de matérias nobres.

Inspired by a combination of design, tradition and avant-

garde style, FERTINI creates and produces decorative 

objects designed for refinement environments. The 

careful hand-made work, lead to inspiring collections that 

come from the fusion of fine materials.

www.ribadao.pt www.fertini.com

www.casadopassadico.com

Considerada em 2009 como PME Excelência, a 
empresa nacional Energie apresenta sistemas de 
painéis solares que funcionam independentemente 
das condições meteorológicas e da hora do dia, já que 
o equipamento assegura a captação da energia sobre 
a radiação solar (directa e difusa), o ar exterior, o 
efeito do vento e da água da chuva. 

Considered in 2009 as PME Excelência, the national company 

Energie presents solar panel systems that function 

regardless of weather or of the time of the day, since the 

equipment provides energy capture of solar radiation (direct 

and diffuse), of outside air, wind and rainwater effect.

Energy
Painéis Solares
Solar Panels

www.energie.pt
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Ncoisas
Multiple Choice

Até dia 31 de Dezembro decorre, na Galeria Artes 
Solar Sto. António, na Rua do Rosário, Porto, a 
mostra colectiva de pintura e escultura «Questão 
de estilo». A exposição reúne obras de artistas 
como Isabel Lhano, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, 
entre muitos outros.

Until the 31st of December will be held in the Gallery 

Artes Solar Sto. António, Rua do Rosario, in Oporto, the 

collective display of paintings and sculptures «Questão 

de Estilo». The exhibition brings together works by artists 

such as Isabel Lhano, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, 

among many others.

Futurista, Tentação, Hipernatural e Intuição são 
palavras de ordem que se farão ouvir na próxima 
Heimtextil, feira de têxteis lar e hotelaria, a ter 
lugar no recinto internacional da Messe Frankfurt, 
Alemanha. Cada uma destas tendências foca 
universos de provocação que despertam as mentes 
ao se introduzirem nas temáticas do  
eco-luxo sustentável, da tradição e da 
modernidade, da natureza e da inovação e da 
criatividade espontânea.
De 13 a 16 de Janeiro de 2010 desfilarão as mais 
importantes marcas de têxteis, com uma forte 
presença da comitiva portuguesa. 

São Mamede
Fala Miriam

As tonalidades de Fala Miriam vão estar patentes 
na Galeria São Mamede até ao dia 25 de Janeiro 
numa exposição composta por 30 pinturas a 
acrílico sobre tela. A obra da artista pode ser vista 
todos os dias úteis, das 10.00h às 20.00h, e aos 
sábados, das 11.00h às 19.00h.

The tones of Fala Miriam will be on display at the Galeria 

São Mamede until the 25th of January in an exhibition 

of 30 paintings and acrylic on canvas. The work of the 

artist can be seen every day from 10am to 8pm and on 

Saturdays, from 11am to 7pm.

Heimtextil
O Uni(re)verso das Texturas
The Uni(re)verse of Textures

Ncoisas
Multiple Choice

«Questão de estilo»

http://solarstoantonio.blogspot.com

Futuristic, Temptation, Natural hip and Intuition are the 

key words which will be heard in the next Heimtextil, 

home textiles and hotel exhibition, to be held at the 

International Fairground Messe Frankfurt, Germany. 

Each of these trends focus on universe’s of provocation 

that awaken the minds by introducing themselves in 

the themes of sustainable eco-luxury, of tradition and 

modernity, of nature and innovation and of  

spontaneous creativity.

From the 13th to the 16th of January, 2010, the most 

important textile companies will parade, with a strong 

presence of the Portuguese delegation.

www.saomamede.com

www.heimtextil.de
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No coração da cidade do Porto, juntos às principais 
vias de comunicação, 16 moradias de excelência 
formam o condomínio Casas do Parque. Com 
áreas de 300m2, as habitações, de tipologia V4, 
reflectem uma arquitectura que privilegiou os traços 
contemporâneos e valores como a privacidade, o 
conforto e a sofisticação. 

In the heart of the city of Oporto, right next to the main 

roads, 16 homes of excellence form the condominium Casas 

do Parque. With areas of 300m2, the homes of V4, reflect an 

architecture that favored the contemporary features and 

values such as privacy, comfort and sophistication.

THE KEYS
Ambientes de Luxo
Luxury Environments

A+

Certificação Energética
Energy Certification

Casas do Parque
Viver a Cidade
Living the City

Localizado na Quinta do Lago, Algarve, o projecto 
THE KEYS é composto por três exclusivos 
empreendimentos que representam uma oferta 
de 171 unidades de luxo. Promovido pelo grupo 
E3 Property, o THE KEYS concilia o melhor de dois 
mundos – lazer e habitação.

Located in Quinta do Lago, Algarve, the project THE KEYS 

consists of three unique developments that represent 

a range of 171 luxury units. Promoted by the group E3 

Property, THE KEYS combines the best of two  

worlds – leisure and housing.

Numa época em que poupar energia é um dever 
de todos, a empresa A+ propõe-se ajudá-lo nessa 
tarefa. Ao pedir o certificado energético da sua 
habitação, a A+ informa-o e aconselha-o sobre 
como obter uma maior eficiência e economia no 
dia-a-dia. O certificado energético é obrigatório se 
pretende vender ou alugar o seu imóvel.
Sugestões em www.amais.com.pt

In a time in which energy conservation is a duty for all, 

the company A+ wants to help you with this task. By 

asking for the energy certificate of your home, A+ informs 

and advises you on how to achieve greater efficiency 

and economy in your daily living. The energy certificate 

is obligatory case you intend on selling or renting your 

property. Suggestions at www.amais.com.pt
http://thekeysatquinta.com

www.casasdoparque.net

Na primeira linha da praia da Costa da Caparica, 
a 15 minutos de Lisboa, o edifício Atlântic Plaza 
forma-se a partir de volumetrias inebriantes. O 
Empreendimento, com assinatura dos arquitectos 
Manuel Graça Dias e Egas Vieira, integra 
habitações exclusivas, que vão do T1 ao T5 e T3 a 
T5 duplex, e um universo infinito de bem-estar. 

On the beach of Costa da Caparica, 15 minutes away 

from Lisbon, the Atlantic Plaza building is formed from 

intoxicating volumetry. The Project, signed by the 

architects Manuel Graça Dias and Egas Vieira, includes 

exclusive homes, ranging from T1 to T5 and T3 to T5 

duplex, and an infinite universe of well-being.

Atlântic Plaza
Texturas Serpentinas
Zig Zag Textures

www.atlanticplaza.com.pt
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Sebastopol Residence
Espaços Comunicantes
Communicating Spaces
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by David Wakely
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Estrutura em ponte, situada entre renques de 
sequóias, construída em madeira, mimetizando o 
tronco das árvores que a envolvem, a Sebastopol 
Residence, localizada na cidade californiana sua 
homónima, desenvolve-se na horizontalidade de 
um único piso. 
Com traço arquitectónico assinado pelo atelier 
Turnbull Griffin Haesloop Architects, a Casa, 
revestida em cedro e coberta com um telhado 
de metal, possui desafogadas vistas sobre a 
paisagem circundante graças à fachada de vidro da 
parede norte, enquanto a elevação a sul protege a 
habitação da rua, conferindo-lhe privacidade  
e recato. 
Apesar das suas modestas dimensões – apenas 
158 m2 –, a Sebastopol Residence transmite uma 
sensação de espaço devido à sua construção em 
plano aberto, com os diversos compartimentos a 
ligarem-se entre si de forma fluida e comunicante.
Franqueadas as portas de madeira da habitação, 
uma clarabóia eleva-se sobre a área de jantar, 
emoldurando o horizonte.  

Bridging two stands of redwood trees, in a structure 

built from timber, mimicking the trunk of the trees 

surrounding it, the Sebastopol Residence, located in the 

Californian town of the same name, is developed along 

the horizontality of a single storey.

With architectural design care of Turnbull Griffin 

Haesloop Architects, the house, clad in cedar wood and 

covered with a metal roof, enjoys clear views over the 

surrounding landscapes thanks to the northern window 

wall, while the southern elevations screens the property 

from the road, ensuring privacy and peace.

Despite its modest dimensions – just 158 square metres 

–, the Sebastopol Residence transmits a sensation of 

space thanks to its open plan design, with various fluidly 

communicating spaces.

Passing through the property’s wooden doors, a dormer 

rises up over the dining area to frame the view.  
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The Douglas fir ceiling, the sheetrock walls and the Ipe 

flooring add comfort to the environment, making it a 

reflection of the nature seen through the vast glazed 

surfaces. The simplicity of the interior design, enriched by 

the owners’ art objects – two graphic designers – gains 

in splendour with the strength and sheen of the light 

entering the building through the façade openings and 

the clerestory windows.

The area devoted to the garage and the studio is in a 

separate building from the main construction – decks 

located at either end of the house opening onto paths 

lead on the one side to this area, and on the other to a 

refreshing, crystalline pool.

A rectangle resting in the landscape, the Sebastopol 

Residence is filled with nature and light in a creation of an 

architectural piece where natural and artificial  

join in empathy.

O tecto forrado em abeto, as paredes em placas 
de pedra de gesso e o pavimento em madeira de 
Ipê conferem conforto ao ambiente, tornando-o 
um reflexo da natureza que se avista das vastas 
áreas envidraçadas. A simplicidade do design de 
interiores, enriquecida pelos objectos de arte 
dos seus proprietários – um casal de designers 
gráficos –, ganha esplendor por força e brilho da 
luminosidade que penetra na moradia através das 
aberturas da fachada e das janelas do clerestório.
A superfície consagrada à garagem e ao estúdio 
encontra-se num edifício separado da construção 
principal – são os caminhos que desembocam nos 
decks situados em cada uma das extremidades da 
moradia que levam, por um lado, a esta área, e, por 
outro, a uma refrescante e cristalina piscina.
Paralelepípedo repousando na paisagem, a 
Sebastopol Residence enche-se de natureza e de 
luz, numa criação de uma peça arquitectónica onde 
natural e artificial se conjugam em empatia.

www.tgharchitects.com
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Riverhouse Niagara
Arquitectura em Diálogo 
Conversing Architecture
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Tom Arban

Três volumes horizontais distintos, jogos de 
transparências e opacidades, uma trilogia de 
materiais constitutivos, são algumas das principais 
características da Riverhouse Niagara, Casa de 
autoria do Zerafa Studio, localizada em face ao 
Rio Niágara, perto das Cataratas do Niágara, 
na província canadiana de Ontário. As vistas 
panorâmicas sobre o rio, que se estende a toda 

Three distinct horizontal volumes, a game of transparency 

and opacity, a trilogy of constructive materials, are some 

of the main features of the Riverhouse Niagara, a house 

designed by Zerafa Studio, located on the River Niagara, 

just upstream from Niagara Falls, in the Canadian province 

of Ontario. The panoramic views over the river, across 

the whole width of the property, are combined with the 

architectural designs to create a structure that both 
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a largura da propriedade, unem-se aos traços 
arquitectónicos para fazer da moradia uma 
estrutura simultaneamente receptiva da paisagem 
e protectora da privacidade dos seus proprietários.
A pedra calcária, o metal e a teca brasileira com 
que são construídos os invólucros rectangulares 
da habitação guardam no seu interior um ambiente 
confortável e contemporâneo, aberto para fora 
por grandes superfícies de vidro. O piso inferior 
engloba dois grupos de funcionalidades separados 
por um espaço de circulação envidraçado que 
divide a Casa e amplia as vistas do rio até ao jardim 
situado na parte posterior da edificação. Um dos 
conjuntos funcionais, desenvolvido numa ala de 
orientação Norte/Sul, engloba escritório, cozinha, 
sala de jantar e uma sala de estar de duplo pé 
direito e estabelece uma forte relação visual com 
o exterior. No outro alinhamento, de direcção Este/
Oeste, estão distribuídos a suíte de hóspedes, a 
garagem, o armazém e os espaços de serviços. 
O andar superior, com acesso por uma escultural 
escadaria, estende-se paralelamente ao conjunto 
da sala de estar e inclui dois quartos com casa 
de banho e uma master suíte, cuja área se dilata 
graças ao amplo terraço coberto.

welcomes the landscape and protects the privacy of  

its owners.

Clad in limestone, metal and Brazilian teak, the 

rectangular shells of the house contain in their interior 

a comfortable and contemporary environment, open 

to the outside via large glass surfaces. The lower floor 

contains two primary program groups separated by 

an east west glazed circulation space that bisects the 

house and extends the river views through to the rear 

garden. One of the groups, developed in the north south 

wing, contains the home office, kitchen/dining room and 

double height living room, establishing a strong visual 

connection to the outdoors. In the other ‘bar’, running 

east to west, we find the service and ancillary spaces, 

guest suite, garage and storage areas. The upper floor, 

accessed via a sculptural stairway, is distributed parallel 

to the living space below, and includes two additional 

bedrooms with en-suite bathroom, and a master suite, 

extending the length of the river view facade and out 

onto a large covered terrace.
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Em diálogos entre superfícies diáfanas e opacas, 
entre a fluidez do rio que corre e a densidade do 
edifício, entre a intimidade dos espaços e a sua 
abertura para o exterior, a Riverhouse Niagara 
exibe as suas múltiplas e articuladas facetas. E 
quando a noite cai e a luz artificial se ilumina, 
a estrutura arquitectónica revela todo o poder 
magnético das várias texturas dos materiais que a 
compõem, com a pedra calcária da parede frontal a 
dar as boas-vindas aos convidados à medida que se 
aproximam das portas gémeas que  
franqueiam a Casa.

In dialogues between diaphanous and opaque surfaces, 

between the fluidity of the river running by and the 

density of the building, between the intimacy of the 

spaces and their openness to the outside, the Riverhouse 

Niagara displays its many and structural facets. And 

when the night falls and artificial light bursts into life, the 

architectural structure reveals all the magnetic power 

of the many textures of the materials comprising it, with 

the limestone of the front wall welcoming guests as they 

approach the twin doors opening up the house.

www.zerafaarchitecture.com



Na linearidade do programa de arquitectura, 
tal como uma mensagem implícita de 
contemporaneidade, afirma-se a filosofia que 
procurou elevar o conforto e a qualidade de vida 
a um nível superior. Falamos do projecto Casas da 
Fonte, um conjunto de cinco moradias, quatro de 
tipologia M4 e uma de tipologia M3, em Oliveira de 
Azeméis, que sintetiza um conceito diferenciador, 
desde logo do ponto de vista da sustentabilidade 
(obteve a classificação A+ na certificação energética). 
Concebidas pelo gabinete Matéria Modular para 

In the linearity of the architecture, like an implicit 

message of contemporariness, a philosophy is affirmed 

that aims to lift comfort and quality of life to new 

levels. This is the Casas da Fonte project, a group of five 

properties, four four-bedroom and one one-bedroom, in 

Oliveira de Azeméis, materialising a unique concept from 

the outset in terms of sustainability (it boasts energy 

classification A+).

Designed by Matéria Modular architects for ACS 

Investimentos, the houses maximise communication 

between the different spaces thanks to a rigorously 
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Casas da Fonte
Novas Formas de Habitar
New Ways of Living
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Abel Andrade



planned design achieved in the choice of equipment, 

facilities and cutting edge procedures, aimed at 

responding positively to future needs (an example 

of which - the intelligent air conditioning and home 

automation systems).

In its essence, each house captures the nature 

surrounding it, before extending its luminosity indoors. In 

terms of form, the properties, turned towards the privacy 

of the courtyard and private pool, are divided into two 

volumes, and in three of the houses, communication with 

the dining room is made through a dynamic  

double height area.

Environment, design, innovation, technology and value 

are essential elements materialised in the Casas da 

Fonte development, a residential complex designed for a 

demanding public.

a ACS Investimentos, as habitações maximizam 
a comunicação entre os diferentes espaços 
graças a um desenho rigorosamente planeado 
que se concretizou na escolha de equipamentos, 
infra-estruturas e procedimentos de vanguarda, 
orientados para responder afirmativamente 
às necessidades futuras (como são exemplo os 
sistemas inteligentes de climatização e domótica). 
Na sua essência, cada moradia capta a natureza 
que a envolve para depois prolongar a sua 
luminosidade nos interiores. Em termos formais, 
as habitações, que se voltam para a intimidade 
do pátio com piscina privada, dividem-se em dois 
volumes, e em três dos lotes a comunicação com a 
sala de jantar faz-se através de uma área dinâmica 
com pé direito duplo. 
Ambiente, design, inovação, tecnologia e valor 
são vectores essenciais que se materializam no 
empreendimento Casas da Fonte, um conjunto 
habitacional desenhado para um público exigente.

Telm: 919 884 008
www.acsinvestimentos.com
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Num mundo em propulsão, a criatividade de 
Ana Cordeiro agita-se como uma linguagem de 
serenidade que devolve conforto e autenticidade 
aos ambientes. Esta atitude, que se traduz num 
estilo elegante, depurado, discreto, influenciado 
pelas tendências e pelo mundo, forma a assinatura 
indelével da Prego sem Estopa, o atelier de 
decoração que Ana Cordeiro lidera e que, como a 
própria refere, «é o meu olhar e o meu sentir sobre 
a vivência do espaço». 

In a world on the go, the creativity of Ana Cordeiro 
is moved like a language of serenity, providing 
environments with comfort and authenticity. This 
attitude, reflected in an elegant, pure, discrete style, 
influenced by trends and by the world, forms the 
indelible signature of Prego sem Estopa, the interior 
design studio Ana Cordeiro runs, and which, as she tells 
us: «is my eye and feeling on the experience of a space».

Ana Cordeiro
O Sentimento do Lugar
The Feeling of the Place
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Francisco Almeida Dias
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Em que altura se tornou claro 
que a decoração de interiores 
seria a área que iria abraçar?
Apesar da minha formação inicial 
ser em Línguas e Literaturas 
Modernas, desde sempre fui 
ligada às artes. Tive o privilégio 
de viajar muito com os meus pais 
e isso deu-me a oportunidade de 
contactar com outras culturas, 
visitar exposições, museus e 
grandes lojas internacionais. À 
medida que o tempo passava, o 
gosto pelo “Belo” ia aumentando. 
Os meus pais quiseram recuperar 
a casa dos meus bisavós na 
Beira e para mim foi um prazer 
imenso acompanhar a obra, dar 
àquele espaço condições de 
modernidade, sem que perdesse 
a sua genuinidade, e reviver 
as memórias que povoavam a 
minha imaginação através dos 
relatos familiares. O resultado 
foi muito gratificante e elogiado. 
Desde então, comecei a perceber 
que, para me encontrar, teria que 
encontrar um novo caminho e 
preparar-me para isso.

At what moment were you sure that 

interior design would be the area 

you would embrace?

Despite my initial studies being in 

Modern Language and Literature, I 

have always been involved in the arts. 

I was lucky enough to have travelled 

extensively with my parents and this 

gave me the opportunity to come 

into contact with other cultures, to 

visit exhibitions, museums and large 

international stores. As time went 

by my interest in all things beautiful 

increased. My parents wanted to 

renovate the house of my great-

grandparents in Beira, and I took 

great pleasure in accompanying this 

work, to give modern conditions 

to that space without losing its 

authenticity, and reliving memories 

stuck in my imagination as a result 

of family stories. The result was very 

gratifying and praised. From then on 

I began to understand that, to find 

myself, I would have to find a new 

path and prepare myself for this.

<Perfil Decoração> Decoration Profile
1
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estado de degradação, até aos móveis, objectos, 
e complementos que ali se encontram, tudo tem a 
minha marca.
A Prego sem Estopa é, em ultima análise, o meu 
olhar e o meu sentir sobre a vivência do espaço. 

Arrisca frequentemente nos trabalhos que 
executa?
Procuro não pôr em risco a qualidade e a satisfação 
pessoal dos meus clientes. Procuro respeitar os 
seus gostos e opiniões sem, contudo, deixar de lhes 
mostrar que muitas vezes o que estão a pensar não 
é a melhor solução. Quase sempre acabam por me 
dar razão e, quando já têm a experiência de outros 
trabalhos comigo, confiam.

Prego sem Estopa is, at the end of the day, my eye and my 

feeling about the experience of the space.

Do you often take risks in the works you carry out?

I try not to put quality or the personal satisfaction of my 

clients at risk. I try to respect their tastes and opinions 

without however, avoiding showing them that often what 

they are thinking is not the best solution. They almost 

always end up agreeing with me and, when they have 

experience of other works with me, trusting me.

In your opinion, what decoration concepts stand the test 

of time?

In the busy world in which we live, the most functional, 

comfortable, welcoming and relaxing of concepts of 

beauty should remain in an interior design project.

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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A criatividade surge muitas vezes com o 
confronto da adversidade. O que é que a desafia 
na sua profissão?
Cada projecto é sempre um desafio embora 
alguns, pelas características do espaço, sejam 
mais estimulantes à criatividade. Um espaço com 
memórias do tempo, às vezes em avançado grau 
de destruição, pode ser um desafio. É sempre 
com muito prazer e empenhamento que escolho 
materiais que se enquadrem para transformá-lo 
num espaço actual, com a dignidade que merece.

Aceita a atribuição de um estilo à Prego  
sem Estopa?
Aceito que a Prego sem Estopa tem o cunho 
Ana Cordeiro. Desde a escolha do espaço, que à 
altura em que foi adquirido estava em avançado 

Creativity often appears when faced with adversity. 

What challenge lies in your profession?

Each project is always a challenge, although some, given 

the characteristics of the space, stimulate my creativity 

more. A space with memories of time, sometimes in an 

advanced state of disrepair, can be a challenge. I always 

choose materials with great pleasure and interest, 

combining them to transform it into a current space, with 

the dignity it deserves.

Do you believe that there is a Prego sem Estopa style?

I believe that Prego sem Estopa has the mark of Ana 

Cordeiro. From the choice of space, which at the time it 

was purchased was in a terrible state of disrepair, to the 

furniture, objects and accessories found in it – everything 

has my style written on it.

8
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<Perfil Decoração> Decoration Profile

No seu entender, que conceitos de decoração 
permanecerão no tempo?
No mundo agitado em que vivemos o conceito 
de belo mas funcional, confortável, acolhedor e 
relaxante deve permanecer num projecto  
de interiores.

Enumere três elementos/conceitos/objectos dos 
quais nunca abdica.
Sempre que faz sentido gosto de aproveitar peças 
antigas para enquadrar em ambientes, mesmo os 
mais contemporâneos. Jamais porei o interesse 
comercial acima do resultado final porque o espaço 
tem de me parecer harmonioso e coerente para o 
apresentar aos meus clientes. A pintura, o desenho 
e a fotografia são elementos dos quais, sempre que 
posso, não abdico. Por outro lado, cada ambiente 
tem de viver em sintonia com os que dele usufruem 
e com o espaço em que está inserido. Isso faz toda 
a diferença.

Qual a principal «lição» que retira da sua 
experiência profissional?
Para além de alguma capacidade inata, em tudo na 
vida é necessário ser-se sério, ter conhecimentos 
do que se está a fazer, estudar sempre, trabalhar 
e redefinir, a todo o momento, os passos e os 
objectivos a alcançar.

List three elements/concepts/objects you could  

never do without.

Whenever it makes sense, I like to use antique pieces 

to frame environments, even the more contemporary 

ones. I would never put commercial interest above the 

final result because the space has to seem harmonious 

and coherent to me to before I present it to my clients. 

Painting, drawing and photography are elements, 

wherever possible, that I cannot do without. On the other 

hand, each environment has to live in harmony with those 

who are going to enjoy it and with the space in which it is 

located. This makes all the difference. 

What is the main «lesson» you have learnt from your 

professional experience?

Besides some innate capacity, in everything in life you 

have to be serious, to know what you are doing, always 

study, work and redefine, with every moment, the steps 

and goals to achieve.   

10

11

www.pregosemestopa.pt

1, 3, 4, 5, 6 e 7. Apartamento Flat, Lisboa
2. Ana Cordeiro
8 e 9. Hotel Ideal 2009
10 e 11. Palácio Sta. Catarina
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Na sua mais recente edição, a CASA DECOR, cujo 
director é José Pedro Saporiti, deixou entrar o 
Espírito de Família no n.º19 da Praça do Príncipe 
Real, em Lisboa. Este conceito, em jeito de mote, 
lançou o desafio a mais de 40 profissionais da 
arquitectura, paisagismo, decoração e design de 
interiores para idealizarem três andares habitados 
por três gerações, representando três formas de 
viver distintas. 
A CASA DECOR Lisboa, que decorreu entre os 
dias 6 de Novembro e 6 de Dezembro, abordou, 
de forma inequívoca, os espaços nobres de um 
edifício vazio datado de finais do século XIX. 
Depois de cuidadosamente planeadas, as diversas 

In its latest edition, CASA DECOR, directed by José 

Pedro Saporiti, allowed the Spirit of Family to enter 

No.19, Praça do Príncipe Real, in Lisbon. Like a slogan, 

this concept laid down the challenge to over 40 

architecture, landscaping, decoration and interior design 

professionals to recreate three floors inhabited by three 

generations, representing there different ways of life.

CASA DECOR Lisbon, which took place between 

November 06 and December 06, approached, in a direct 

manner, the prime spaces of an empty building dating 

from the end of the 19th century. After being carefully 

planned, the many rooms of three floors, attributed 

to different professionals, were brought back to life, 

in the image of the imaginary family that could live in 

CASA DECOR Lisboa
Espírito de Família
Spirit of Family
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa

1

2
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divisões das três casas, atribuídas a diferentes 
profissionais, ganharam nova vida à imagem da 
família imaginária que os iria habitar. No rés-do-
chão, desenhou-se a habitação de um casal sénior, 
proprietário do edifício, o primeiro andar deu lugar 
a um apartamento vivido por um arquitecto e o seu 
filho, estudante de arquitectura, e o segundo piso 
foi a morada de um casal jovem composto pela 
neta dos proprietários, amante dos adereços e da 
bijutaria, pelo marido, com gosto pela fotografia, 
e pelas suas duas filhas, a mais velha, que adora 
o ballet, e a bebé recém-nascida. A fachada 
recebeu a intervenção de Maurício Fernandes, na 
decoração, e de João Redondo, no paisagismo.
Três formas de viver distintas e, ao mesmo tempo, 
harmoniosas projectaram-se num edifício cheio de 
personalidade. O público pôde apreciar as casas 
destes «clientes» fictícios, encomendar projectos 
junto dos profissionais ou comprar os objectos  
em exposição. 
Em paralelo, e acrescentando valor à CASA DECOR 
Lisboa, decorreu a inauguração do evento Príncipe 
Real Alive que une mais de 40 estabelecimentos 
locais, entre galerias, cafés, antiquários, etc.

them. The ground floor was designed as the home for a 

older couple, the owners of the building, the first floor 

became an apartment of an architect and his son, an 

architecture student, while the second floor welcomed 

the home of a young couple, including the owners’ 

granddaughter, a lover of decorations and jewellery, 

her husband, a fan of photography, and their two 

daughters, the elder of the two, who loves ballet, and the 

newborn baby. The façade enjoyed work from Maurício 

Fernandes, for the décor, and from João Redondo, for 

the landscaping.

Three different and at the same time harmonious 

ways of living were created in a building full of 

personality. The public was able to enjoy the homes of 

these fictitious «clients», request services from the 

professionals, or buy the objects on display.

Parallel to the show, and adding further value to 

CASA DECOR Lisbon, the Príncipe Real Alive event was 

inaugurated, uniting over 40 local establishments, 

including galleries, cafés, antique dealers, etc.

www.casadecor.pt

5
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1. Decopolitan | 2. Teresa Lucas | 3. Dino Gonçalves, V-Spring
4. e 6. Margarida Bugarim | 5. XL Living | 7. Oficina da Carlota
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Rudeza e suavidade são sensações contraditórias que neste lugar fazem todo 
o sentido. As elas juntam-se a paisagem de cortar a respiração, o desenho 
minimal dos ambientes e a cultura inesgotável da região do Arizona.  
O segundo resort da cadeia Amanresorts nos Estados Unidos da América 
chama-se Amangiri e, tal como a origem do seu nome (Montanha Tranquila), é 
na paisagem desértica que bebe toda a sua inspiração. 

Roughness and smoothness are the contradictory sensations that make complete 
sense in this place. These are joined by the breathtaking landscape, the minimalist 
design of the environments and the endless culture of the Arizona region. The second 
resort of the Amanresorts chain in the United States of America is called Amangiri 
and, just like the origin of its name (Tranquil Mountain), it is in the desert landscape 
that it finds its inspiration. 

<Hotel Decor> Hotel Décor

Amangiri
No Espírito das Montanhas
In the Spirit of the Mountains
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Amanresorts
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<Hotel Decor> Hotel Décor

Located in the southwest of the United States, in the 

region also known as Four Corners, where the states 

of Utah, Colorado, New Mexico and Arizona meet, the 

Amangiri stands in a setting dressed in a host of colours 

– from the pink sky as the day begins, passing through a 

series of golden hues as the light dissipates. Designed to 

blend with the natural surroundings, the resort sits in an 

area of 240 hectares, composed of a unique ecosystem. 

Amangiri dons textures and materials that recall a natural 

context, but the architecture nevertheless astounds, for 

A pele que o Amangiri «veste» é feita de texturas e 
materiais que remetem para um contexto natural, 
no entanto o programa de arquitectura não deixa 
de surpreender dado o efeito visual de todo o 
conjunto. 34 suítes e o Spa de 2.322m2 estendem-
se ao longo de duas alas, uma para norte e outra 
para sul, formadas a partir do corpo central do 
resort. Cada uma das habitações expressa as 
cores do sudoeste americano graças ao cimento 
claro que cobre o chão e as paredes. As suítes, 
que proporcionam uma vista ininterrupta sobre o 

the visual effect of the whole. 34 suites and the 2.322m2² 

spa facility extend along two wings, one to the north, the 

other to the south, emerging from the central body of 

the resort. Each of the accommodation units expresses 

the colours of the American southwest thanks to the 

bare cement covering the floor and walls. The suites, 

which offer an uninterrupted view of the desert, feature 

a living area, dressing area, bathroom and a lounge space 

with fireplace. The Pool Suites, Terrace Pool Suites, 

Girijaala and Amangiri Suites also enjoy private pools and 

Localizado a sudoeste dos Estados Unidos, na 
região também designada por Four Corners, onde 
os Estados do Utah, Colorado, Novo México e 
Arizona se encontram, o Amangiri repousa num 
território que se envolve de diferentes matizes 
– desde o céu rosado ao amanhecer, passando 
por várias tonalidades douradas quando a luz se 
esvaece. 
Projectado para se misturar no cenário natural, o 
resort está implantado numa área de 240 hectares, 
composta por um ecossistema único.  
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deserto, são compostas por zona de estar, de vestir, 
casa de banho e um espaço lounge com lareira. 
As Pool Suites, Terrace Pool Suites, Girijaala e 
Amangiri Suites dispõem também de piscinas 
privadas e convidativos terraços, ideais para 
relaxar durante o dia ou imergir na imensidão das 
estrelas à noite.
O edifício central do resort volta a abraçar as 
tonalidades da paisagem em contraponto com o 
vermelho, a cor da celebração para a tribo Navajo. 

tempting terraces, ideal for relaxing during the day or 

dipping into the endlessness of starry nights.

The central building of the resort also embraces the 

colour scheme of the landscape, in contrast to red, the 

colour of celebration for the Navajo tribe. This building 

serves as a hub linking every part of the Amangiri. In it 

we find the living area, a gallery revealing the art of the 

region, a library and a dining room. Outside the pool dares 

<Hotel Decor> Hotel Décor
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Este corpo é o palco que serve de ligação a todos os 
elementos do Amangiri. Nele estão a zona de estar, 
uma galeria, que serve de mostra à arte da região, 
uma biblioteca e a sala de refeições. No exterior a 
piscina rivaliza com a beleza das montanhas.
Os hóspedes podem usufruir de uma colecção de 
momentos únicos através de passeios irresistíveis, 
pesca, passeios a cavalo e de barco, pesca, etc. 
É nesta paisagem árida feita de formações 
rochosas cheias de dramatismo, território das 
tribos Navajo e Hopi por vários séculos, que o 
Amangiri se eleva marcado pela influência de 
quatro elementos – vento, água, terra e fogo –, um 
convite irrecusável para descobrir  
a América profunda.

to rival the beauty of the mountains.

Guests can enjoy a series of unique moments through 

tempting walks, fishing, horse riding, boat trips, etc.

In this arid landscape, a dramatic scenario of rocky 

outcrops, home for centuries to the Navajo and Hopi 

tribes, Amangiri makes its mark, influenced by the four 

elements – wind, water, earth and fire -, offering an 

invitation to discover deepest America that is impossible 

to refuse.

www.amanresorts.com
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Pianca
Forma e Função
Form and Function
Texto de Text by Cátia fernandes Fotografias de photographs by  Nuno Antunes

How would you describe Pianca’s evolution over  

the years?
Our evolution is aimed more and more towards the 
customer, his environment, his life. We try to create a 
very wide variety of products and most of all make them 
simple for the customer to always find something that he 
will be able to integrate in his own personal life. For this 
reason we have a variety of finishes and products that 
can be mixed and matched in order to create different 
configurations. 

Como descreve a evolução da Pianca ao longo  
dos anos? 
A nossa evolução vai cada vez mais no sentido do 
cliente, o seu ambiente, a sua vida. Procuramos 
criar uma ampla variedade de produtos e, acima 
de tudo, concebê-los de forma simples para 
que o cliente encontre sempre algo que possa 
integrar na sua vida. Por isso mesmo, dispomos de 
diversos acabamentos e produtos que podem ser 
misturados e combinados de maneira a produzirem 
diferentes configurações. 

O design acrescenta beleza à vida e a marca 
italiana Pianca, representada em Portugal pela 
Interforma, conhece bem esta forma de estar há 
mais de 60 anos. A ele juntam-se a funcionalidade 
e os materiais de excepção para criar uma ampla 
gama de soluções decorativas para  
diferentes ambientes. 
Na apresentação da nova colecção em Portugal, 
Aldo Pianca, Presidente da marca, e Monica Aggio, 
Directora de Vendas para o mercado Internacional, 
revelaram algumas das linhas que desenham a 
personalidade da Pianca. 

Design adds beauty to life and Italian brand Pianca, 
represented in Portugal by Interforma, has been a master 
of this way of being for over 60 years. Functionality and 
exceptional materials are joined to this to create a wide 
range of decorative solutions for different environments.
In the presentation of the new collection in Portugal, Aldo 
Pianca, the brand’s chairman, and Monica Aggio, Sales 
Director for the international market, revealed some of 
the series that outline the Pianca personality.
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Neste mundo global, quais são os principais 
desafios de um serviço personalizado?
O cliente está sempre no centro daquilo que 
fazemos. O nosso pensamento estabelece-se em 
360º, desde o desenho do produto até à pós-venda, 
passando pelas questões ambientais. Investimos 
bastante na pesquisa de componentes químicos 
que não poluam o ambiente, somos cuidadosos no 
uso de materiais, quer no embalamento quer na 
produção, que possam ser reciclados. Procuramos 
alcançar a melhor relação produto/preço/serviço 
para que o cliente fique sempre satisfeito.

A Pianca presta especial atenção a uma rede 
de distribuição qualificada. Como descreve o 
mercado português?
Tivemos muita sorte em ter encontrado um dos 
melhores parceiros possíveis em Portugal. Eles 
estão muito orientados para o cliente, sabem o 
verdadeiro significado da palavra servir e gostam 
e acreditam sinceramente naquilo que fazem. 
Estamos muito satisfeitos com a forma como a 
marca é promovida, o produto é exposto e todo o 
processo é gerido.

In this global world, what are the main challenges of 

personalised service?
The customer is always at the centre of whatever we do. 
Our concerns are revolve 360º, from the design of the 
product and after sales service, to environmental issues. 
We invest a lot in researching chemical components 
that will not pollute the environment; we are very 
careful about using recyclable materials in packaging 
and production. We try to achieve the best relationship 
between product/price/service so that customers can 
always be satisfied. 

Pianca pays special attention to a qualified distribution 

network. How would you describe the  

Portuguese market?
We were very lucky to have found possibly one of the best 
partners we could in Portugal. They’re very customer 
oriented, they know the true meaning of the word service, 
and they’re someone who really believe in and enjoy what 
they do. We are really satisfied with the way the brand 
is promoted, the product is presented and the way the 
whole process is dealt with.

www.interforma.com.pt 
www.pianca.it
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<Design> 

No ano em que se celebra o 20º aniversário da 
morte de Salvador Dalí, ganham nova vida os 
desenhos que o artista havia traçado para o  
Jean-Michel Frank, reconhecido decorador 
parisiense dos anos 30. A materialização 
destas obras de arte esteve a cargo do escultor 
Joaquim Camps e a produção é da marca catalã 
Bd Barcelona Design que, com a garantia da 
Fundação Gala Salvador Dalí, comercializa, desde 
os anos 90, objectos concebidos pelo pintor.

Em Salvador Dalí Black Label, o mobiliário de 
tonalidade negra, concebido artesanalmente 
usando materiais nobres e únicos, integra-se em 
ambientes do presente e do futuro. 
105 é a quantidade de peças desta edição limitada, 
o mesmo número de anos que Dali faria se fosse 
vivo em 2009.

In the year in which the 20th anniversary of the death 

of Salvador Dali is celebrated, life is breathed into 

the designs the artist created for Jean-Michel Frank, 

recognised Parisian decorator in the 1930s. The 

materialisation of these works of art comes care of 

sculptor Joaquim Camps, and the production is by Catalan 

brand Bd Barcelona Design, which with the backing of the 

Salvador Dali Gala Foundation, has sold objects designed 

by the painter, ever since the 1990s.

In Salvador Dalí Black Label, the black furniture, hand 

crafted using premium and unique materials, fits into 

environments of the present and of the future.

This edition is limited to 105 pieces, the same age Dali 

would now have if still alive in 2009.

Dalí Black Label
A Celebração do Génio
Celebrating Genius
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Bd Barcelona Design

www.bdbarcelona.com
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Tescoma
Design_Stage
Design_Stage

<Design>

related to it, Tescoma has held in the National Art Gallery, 

in the city of its head office, Prague, in the Czech Repub-

lic, ‘Design_Stage’, an original exhibition of the brand’s 

products. A retro-industrial environment served as the 

backdrop for the presentation of work developed by the 

Tescoma Design Centre, in Zlin, showing the public the 

various stages in product development, some of the new 

items within the 2010 collection, with the event attended 

by some of the designers.

Represented in many countries, including Portugal, 

Tescoma is an award winning brand, embracing design as 

an unavoidable principle, boasting a range of over 2000 

products that stand out for their functionality, utility 

and faultless design, created for the kitchen universe, as 

much domestic as professional.

histórias que a ele estão associadas, a Tescoma 
levou a cabo, na sua cidade sede, a  
Design_Stage, uma exposição original de produtos 
com a assinatura da marca que ocupou a Galeria 
Nacional de Arte, em Praga, República Checa. Um 
ambiente retro-industrial serviu de cenário para 
a apresentação do trabalho desenvolvido pelo 
Centro de Design da Tescoma, em Zlin, mostrando 
ao público as várias etapas de desenvolvimento 
de produtos, algumas das novidades que farão a 
colecção de 2010 e contando com a presença de 
alguns dos seus designers. 
Representada em vários países, incluindo 
Portugal, a Tescoma é uma marca premiada que 
abraça o design como princípio incontornável, 
possuindo uma gama de mais de 2000 produtos 
marcados pela funcionalidade, utilidade e desenho 
irrepreensível, pensados para o universo da 
cozinha, tanto doméstico como profissional.

www.tescoma.com
info@tescoma.pt

Cada traço, cada peça tem na sua base uma 
história, uma filosofia ou simplesmente uma 
visão. Transformar esses conceitos originários em 
objectos especiais é uma tarefa de envolvimento 
integral que define a actuação da Tescoma, 
reconhecida empresa internacional que actua no 
sector dos utensílios de cozinha. 
Por reconhecer a importância do design e as 

Every outline, every piece has a story at its base, a 

philosophy or simply a vision. Transforming these initial 

concepts into special objects is a task of complete 

involvement that defines just how Tescoma works, this 

internationally recognised company operating in the 

kitchen utensil sector.

In recognising the importance of design and the stories 
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Susana Luna Vaz
Formas Precisas
Precise Forms 
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by João Bessone

Na modelação do terreno e na composição 
arquitectónica da região da Costa Azul, Susana 
Luna Vaz procurou inspiração para desenvolver 
o projecto de uma habitação que devolvesse 
quietude e conforto aos momentos dos seus 
proprietários. Ao procurar o maior nível de 
privacidade possível e a melhor exposição solar, a 
moradia, localizada na Quinta do Peru, Sesimbra, 

Susana Luna Vaz looked for inspiration in the lie of the 

land and in the architectural composition of the Costa 

Azul region to develop the project for a house that 

provides moments of peace and comfort for its owners. 

Looking to achieve the greatest level of privacy possible 

and the best sun exposure, the house, located in Quinta 

do Peru, Sesimbra, is developed in two volumes that 

<Arquitectura> Architecture
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desenvolveu-se em dois volumes que se cruzam em 
forma de L, permitindo a separação de duas áreas 
claramente definidas – zona íntima dos quartos 
a nascente-poente e as áreas comuns voltadas a 
norte-sul. 
Sem se deter em constrangimentos ou ruídos 
visuais, a arquitecta procurou definir linhas 
precisas, de leitura fácil, revelando uma hierarquia 
dos espaços extremamente bem nivelada. A luz 
natural surge neste projecto, com uma área total 
de construção de 344.5m2, como uma matéria-
prima que se inscreve em cada uma das divisões.

cross in an L-shape, allowing the separation of two clearly 

defined areas – the private part including the bedrooms 

running east-west and the communal areas running 

north-south.

Without entertaining constraints or visual noise, the 

architect chose to define precise lines, easy to read, 

revealing an extremely well levelled hierarchy of spaces. 

Natural light rushes into this project, with a total 

construction area of 344.5m², as if a prime material that 

makes its mark in every room.

<Arquitectura> Architecture

SLOT
O México em Xangai
Mexico in Shanghai
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by SLOT

«Better City, Better Life» – («Uma cidade melhor, 
uma vida melhor») – é o mote da Expo Xangai 2010 
e o projecto do pavilhão mexicano soube incorporar 
na perfeição esta filosofia. A melhor ideia nasceu 
do gabinete SLOT que, ao olhar o mundo actual, 
quis representar o México através de elementos 
tradicionais nunca antes explorados em eventos 
deste género. Aqui o protagonista não é um edifício 
mas antes um amplo espaço verde, uma grande 
praça, que representa o passado, o presente e o 
futuro nas várias áreas projectadas, totalizando 
3500m2. A preocupação por uma vida de qualidade 
é reveladora e a materialização deste conceito 
está já em curso, abrindo ao público entre Maio e 
Outubro de 2010. 

«Better City, Better Life» – is the motto of Expo Shanghai 

2010 and the project for the Mexican pavilion has 

managed to incorporate this philosophy to perfection. 

The best idea came from the SLOT studio, which, when 

studying today’s world, aimed at representing Mexico 

through traditional elements yet to be explored in events 

of this kind. Here the lead is not the building, rather the 

huge green space, a large square, representing the past, 

the present and the future in the various designed areas, 

totalling some 3500 square metres. The preoccupation 

for a life of quality is revealing and the materialisation 

of this concept is now in progress, opening to the public 

between May and October 2010.

www.slot-studio.com
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Lilja
Capela «Portátil»
«Portable» Chapel»
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Jussin Tiainen

Lilja é um projecto que busca e promove a 
constante do silêncio. Esta capela, elaborada a 
partir de estruturas em madeira, foi o projecto 
vencedor de um concurso levado a cabo pela 
empresa UMP – kymmene e a Universidade Oulu 
para a Oulu Housing Fair 2005, na Finlândia. 

Da autoria do gabinete Vesa Oiva, a capela, 
implantada numa área de 102m2, afasta-se dos 
tradicionais conceitos de construção religiosa para 
se aproximar da função para a qual foi construída 
– a meditação. Funcionalmente e espacialmente, 
o edifício encontra-se dividido em três partes 
– entrada, sala interior e zona exterior. A figura 
recortada na estrutura de vidro cria uma inevitável 
ligação à floresta, a imagem acabada de santuário. 
Caracterizada inicialmente pela sua portabilidade, 
a capela Lilja passou a ser um edifício permanente. 

Lilja is a project in search of and promoting the constant 

of silence. This chapel, made from wooden structures, 

was the winning project in a competition carried out by 

the company UMP – kymmene and Oulu University for 

Oulu Housing Fair 2005, in Finland. Designed by the Vesa 

Oiva studio, the chapel, covering an area of 102 square 

metres, steers clear of traditional religious construction 

concepts to get closer to the function for which it was 

built – meditation. Functionally and spatially, the building 

is divided into three parts – entrance, interior room and 

exterior area. The figure cut out in the glass structure 

creates an inevitable connection to the forest, the 

finished image of the sanctuary.

Initially characterised by it portability, the Lilja chapel has 

become a permanent building.

<Arquitectura> Architecture

www.aoa.fi
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3GATTI
Percorrer um Novo Mundo
Travelling a New World
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by 3GATTI Architecture Studio

<Entrevista> Interview

2

Devotado, consciente, atento, cidadão do 
mundo, estas são algumas características de 
Francesco Gatti, fundador, juntamente com 
dois sócios, do 3GATTI Architecture Studio, 
um gabinete de projectos com escritórios em 
Roma e Xangai. O seu espírito crítico leva-o 
a esmiuçar os vícios das culturas ocidental 
e oriental, no entanto é nelas que busca a 
beleza das formas e o sentido da  
cultura urbana.

Devoted, conscientious, attentive, citizen of 
the world – these are some of the attributes 
of Francesco Gatti, founder, together with two 
partners, of 3GATTI Architecture Studio, a design 
practice with offices in Rome and Shanghai. His 
critical spirit leads him to examine in detail the 
vices of western and oriental cultures, but it is 
right here that he searches for form and the 
meaning of urban culture.

Como descreve a sua visão sobre a arquitectura e o envolvimento 
do estúdio 3GATTI no contexto mundial?
A Arquitectura é uma expressão humana que habitualmente segue 
com algum atraso a cultura humana. Nesta fase da vida passei a não 
ser tão entusiasta acerca da cultura à qual pertenço, a ocidental. 
Desta forma, antes de ter uma visão sobre a minha arquitectura 
futura, eu gostaria de construir a minha visão da cultura futura, 
uma cultura que pode iniciar do zero mas que certamente terá de 
tomar uma direcção diferente da maior parte do mundo ocidental. 

How would you describe your vision of architecture and 3GATTI’s 

involvement in the world context? 

Architecture is a human expression that usually follows, with some delay, 

human culture. At this point in my life I became less enthusiastic about the 

culture I belong to; the western one. So before having a vision of my future 

architecture I would like to build up a vision of my future culture, a culture that 

can possibly start from zero but which for sure has to take another direction 

from the most of the western world. By western world I also mean Asia and 

most civilized countries, because they are already totally influenced by our 

main economical and social values. Our culture created great scientific and 

technical knowledge but a very poor ethical one.

43

1
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What is it that motivates you in the quest for pure 

design, assuming that, in your understanding, to achieve 

it you have to look for beauty, truth and freedom? 

As I was saying western culture is not so rich in the 

discovery of ethical values, such as beauty, truth and 

freedom, but more focused on practical values, such as 

safety, respect and “family”, so as to stabilize society and 

consequently economical and technological growth. At 

this point in history I don’t want to throw away all the 

technological progress of my culture, rather use them as 

a tool to create new cultures or change the direction of 

E por mundo ocidental refiro-me também à Ásia e 
à maioria dos países civilizados, já que eles estão 
totalmente influenciados pelos principais valores 
económicos. A nossa cultura desenvolveu um 
grande conhecimento científico e tecnológico mas 
um muito pobre pensamento ético.

O que é que o motiva na busca do design puro, 
assumindo que, na sua opinião, para alcançá-lo 
tem de procurar a beleza, a verdade e a liberdade?
Como eu referia, a cultura ocidental não é tão 
rica na descoberta de valores como a verdade ou 
liberdade, estando mais focada em valores práticos 

5

<Entrevista> Interview

existing ones. What I would do in the quest for my design 

is to clear my mind of much of the existing ideas and try 

to maximize the exchange of any new ideas entering my 

mind through information technologies, and wait for a 

new culture to ferment and also create new  

design inspiration. 

In 2004 you set up an office in Shanghai. How did this 

opportunity come about and what has integrating in this 

«new world» been like? 

In 2004 I was escaping from Rome after I broke up 

with my girlfriend and quite by chance I ended up here 

como a segurança, respeito e «família» de forma 
a estabilizar a sociedade e consequentemente 
o crescimento económico e tecnológico. Nesta 
fase não quero desperdiçar todo o progresso 
tecnológico da minha cultura, quero antes usá-lo 
como uma ferramenta para criar novas culturas 
ou alterar a direcção das existentes. O que eu faria 
na busca pelo design era limpar a minha cabeça 
de grande parte das ideias existente e tentar 
maximizar a troca de novas através das tecnologias 
da informação e esperar que uma outra cultura 
fermente conceba renovadas inspirações  
de design. 

7
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Como é que observa a paisagem de Xangai em 
constante mudança?
Faço dela o meu parque de diversões. É aliás o 
parque de diversões de todos os arquitectos que 
aqui trabalham. É uma paisagem incrivelmente 
rápida e caótica, frustrante e estimulante ao 
mesmo tempo, sem regras no que diz respeito 
ao bom planeamento urbano, refém das 
regras mágicas da economia. Espero que um 
dia possamos parar de brincar e seguir uma 
melhor regulação urbana, mas isso significa boa 
governação, uma utopia numa ditadura como a da 
China. 

No seu universo existe a ideia/imagem da cidade 
perfeita? Como a descreve?
Claro que não. Mas espero que possamos melhorar 
as cidades existentes. Todos os exemplos de 
cidades planeadas na perfeição resultaram em 
verdadeiros desastres e a China está cheia desses 

mutating landscape, frustrating and fascinating at the 

same time, following no rules of good urban planning, just 

following the magical rules of economy. I hope one day 

we can stop playing around and be forced to follow some 

good urban regulation, but that means good government 

- a utopia in a dictatorship like China.

Does the idea / image of the perfect city exist in your 

universe? How would you describe it? 

Of course not. But I hope we can make some 

improvements in managing existing cities. All examples of 

planned “perfect” cities are total disasters, and China is 

full of such examples. I’m totally against brand new cities 

that appear in some location just for political reasons. 

Beautiful cities usually appear after the stratification 

of many different layers coming from many different 

historical periods and cultures.
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1. Francesco Gatti | 2, 3 e 4. Tree House | 5 e 6. Museu do Carro Car Museum, Nanjing | 7, 8 e 9. Nam June Park Museum
10 e 11. Fábrica Baoshan, Renovação Baoshan Factory, Renovation | 12. Red Object, Xangai, Shanghai

<Entrevista> Interview

Em 2004 abriu um escritório em Xangai. Como 
surgiu esta oportunidade e como foi a integração 
neste «novo mundo»?
Em 2004 fugia de Roma depois de ter terminado o 
namoro e acabei acidentalmente em Xangai. Após 
algumas semanas de férias forçadas descobri 
várias oportunidades para desenvolver alguns 
projectos e aos poucos estabeleci uma extensão 
do nosso estúdio. Achei Xangai muito estimulante 
mas, à parte do meu trabalho, considero que a 
cultura desta cidade é muito vazia, chata, isto 
porque este lugar tem uma história muito recente 
e as pessoas aqui chegam e partem muito depressa 
não permitindo uma estratificação da cultura.

in Shanghai. After a few weeks of forced holiday I 

discovered many opportunities to develop some projects 

and I slowly set up another branch of our studio.

I found Shanghai very stimulating in terms of work, but 

apart from my job I found the culture of this city very 

empty and boring. This is because this place has a very 

young history and people here come and go very quickly, 

so there has never been any culture laid down. 

What do you make of the changing landscape  

of Shanghai? 

I make it my playground. It’s actually the playground of 

all the architects here. It’s an incredibly fast and chaotic 

10 12
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exemplos. Sou totalmente contra as novas cidades 
que surgem em determinado local apenas por 
razões políticas. As cidades bonitas aparecem 
geralmente depois da estratificação de diferentes 
níveis saídos de diversos períodos históricos  
e culturais. 

O Museu do Carro em Nanjing explora a relação 
entre o veículo e o espaço. O conceito deste 
edifício, inspirado no universo do origami, 
resultou de um longo processo  
de experimentação?
Infelizmente não. Habitualmente, gostamos de ter, 
durante o processo de design, um longo período de 
pesquisa e experimentação, mas na China nunca 
temos muito tempo para o design. O conceito do 
Museu do Carro foi desenvolvido em duas semanas. 
Provavelmente no meu subconsciente existiam 
vários temas a serem explorados há algum tempo, 
talvez por isso a ideia do Museu tenha aparecido 
tão rápida e facilmente. 

The Car Museum in Nanjing explores the relationship 

between the car and the space. Did the concept of this 

building, inspired by the world of origami, involve a long 

process of experimentation? 

Unfortunately not. Usually, during the design process, 

we love to have a long period of research and 

experimentation, but in China we never have a great deal 

of time for design.

The car museum concept design was developed in two 

weeks. Probably in my subconscious there were a lot 

of themes that I was already exploring for a long time; 

maybe that’s why the idea for that museum came out so 

fast and smoothly.

www.3gatti.com

13. Shopping Shen Yang
14. Tune Kiosk
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<Secção> Section<Sugestões Premium> Premium Suggestions

Na concepção dos espaços, sejam eles interiores, exteriores, de uso privado ou 
profissional, há concepções e matérias-primas que se revelam diferenciadoras por 
acrescentarem valor aos projectos de decoração e arquitectura de interiores. Falamos de 
produtos e marcas de excelência que contribuem para definição de um estilo singular e 
que se revelam o centro das atenções dos ambientes recriados. 
Nas páginas que se seguem estão impressas, de forma indelével, palavras como 
«criatividade» e «inovação», conceitos basilares de algumas sugestões imprescindíveis 
para equipar os lugares de hoje… e de sempre.

In the creation of spaces, whether exterior or interior, for private or professional use, there are designs 

and prime materials that stand out for the value they add to decoration and interior design projects. By 

this we mean exceptional brands that contribute to the definition of a unique style and prove to be the 

centre of attention of the created spaces.

In the pages that follow words are indelibly printed such as creativity and innovation, basic concepts in 

a choice of indispensible suggestions to equip places of today... and of forever.

Criar com Personalidade
Creating with Personality
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografia de Photograph by Roche Boubois, Michel Gibert
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Apostando em produtos seguros, ecológicos e 
audazes, a GlammFire destaca-se no universo das 
lareiras em Portugal, pelo design, pela qualidade 
e por ter sido a primeira empresa portuguesa a 
apostar em lareiras a etanol – um produto que não 
produz fumos ou cheiros, de fácil utilização e que 
se adapta a qualquer ambiente, recriando uma 
lareira tradicional com um toque contemporâneo. 
Autênticas peças decorativas, as lareiras a etanol da 
GlammFire foram recentemente galardoadas com o 
prémio internacional «Chama de Ouro 2009»  

Betting on safe, ecologic and bold products, GlammFire 

stands out in Portugal’s fireplace universe by its design, 

quality and by being the first Portuguese company to bet 

on ethanol fireplaces – a product that does not produce 

smoke or odors, of an easy use and that adapts to any 

environment, recreating a traditional fireplace with a 

contemporary touch.

Authentic decorative pieces, these GlammFire ethanol 

fireplaces were recently awarded with the international 

award «La Flamme d’Or de la Cheminée à L’Éthanol 2009» 

GlammFire 
Celebrar a Inovação
Celebrating Innovation

nesta categoria, distinção que premeia as marcas 
que, através do seu know-how, experiência e 
inovação, têm contribuído para enriquecer o 
universo da casa. A GlammFire, que acompanha as 
tendências do design, foi também reconhecida com 
o prémio «Empreendedorismo & Inovação» na Gala 
Empresarial «Alto Minho Business Awards’ 09».
Hoje, a GlammFire, com sede em Monção, no 
norte de Portugal, surge confiante em diferentes 
países, como França, Espanha, Dinamarca,  Itália, 
Rússia,  Suiça, Canadá, entre outros, e segue 
uma estratégia dinâmica e competitiva, 
que tem contribuído para uma ainda maior 
internacionalização da marca.

in this category, a distinction that rewards the brands 

that through its know-how, experience and innovation 

have contributed to enrich the universe of the home. 

GlammFire, that follows the design tendencies, was 

also recognized with the award «Entrepreneurship & 

Innovation» in the Business Gala «Alto Minho Business 

Awards’ 09».

Today, GlammFire, with head-office in Monção, in the 

northern part of Portugal, confidently appears in several 

countries, such as France, Spain, Denmark, Italy, Russia, 

Switzerland, Canada, among others, and follows a 

proactive and competitive strategy, that has contributed 

for an even greater internationalization of the brand.

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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Chama
Figuras Contemporâneas
Contemporary Figures

significam uma escolha acertada na robustez da 
construção, simplicidade do desenho e excelentes 
desempenhos de rendimento.
A estes objectos associa-se a elegância do vidro 
que deixa conhecer toda a estrutura interna do 
equipamento e a chama, protagonista  
desta história. 
Com sede em Mortágua, a Chama disponibiliza 
aos seus clientes um conjunto de soluções 
personalizadas orientadas por uma equipa 
de profissionais experiente e empenhada da 
afirmação de uma filosofia actual e de extremo 
valor, agora reforçada com a parceria e importação, 
para o mercado Português, dos produtos da 
conceituada empresa alemã HARK.

Based in Mortágua, Chama offers its clients a series of 

personalised solutions, guided by an experienced team of 

professionals, determined in the execution of a modern 

philosophy of great value, now strengthened further by 

the partnership forged with German company HARK, 

importing its products for sale in the Portuguese market.

Polo Industrial de Vale de Borregão, Apartado 7
3450-032 Mortágua, Portugal
Tel.Phone +351 231 922 574 |Fax: +351 231 921 716
mail@chama.com.pt | comercial@chama.com.pt
www.chama.com.pt

<Sugestões Premium> Premium Suggestions

A Chama ganhou forma em 1982 sob a égide 
de um conceito moderno que aborda os 
espaços interiores como lugares fundamentais, 
confortáveis e acima de tudo pragmáticos. A 
marca, competitiva e inovadora, estabelece-se 
no mercado de forma demarcada ao conceber, 
fabricar e comercializar recuperadores de calor, 
salamandras e caldeiras de sala a lenha que, para 
além de representarem soluções competitivas 
no que respeita à relação preço/qualidade, 

Chama burst into life in 1982, defending a modern 

concept that approaches interior spaces as fundamental, 

comfortable and in particular, pragmatic spaces. The 

brand, competitive and innovative, is established in 

the market so as to create, manufacture and sell all 

manner of wood burners and stoves, while representing 

competitive solutions in terms of value for money, 

the right choice in terms of solid construction, design 

simplicity and excellent performance.

HARK - Radiante 850 / 70 H CHAMA - Screenfire HARK - Radiante 1150 H

HARK - Radiante 1300 H

CHAMA - Caldeira H2
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A madeira é o elemento nobre que «veste» os 
espaços interiores e exteriores para conferir 
conforto a qualquer projecto de decoração. A 
Madeilongo conhece há 25 anos a qualidade desta 
matéria ao produzir e comercializar pavimentos 
em madeira maciça (soalhos, parquet, lamparquet, 
parquetoni) e seus derivados (flutuantes de 
madeira e estratificados) que aliam o bom gosto e 
design à elevada performance. A natureza cria ela 
própria a matéria-prima que depois a Madeilongo 
utiliza para desenvolver diversos produtos de 

Wood is a premium element for «dressing« interior 

and exterior spaces, conferring comfort to any interior 

design project. Madeilongo can look back over 25 years 

of quality in this material, producing and selling solid 

wood floorings (flooring per se, parquet, lamparquet, 

parquetoni) and its products (wooden laminate and 

stratified), combining good taste and design with top 

performance. Nature creates the prime material that 

Madeilongo can then use to develop various exceptional 

products, such as wall/ceiling coverings, linings, sheets, 

frames, skirting, doors and decking.

excelência como revestimentos, forros, placas, 
molduras, rodapés, portas e decks.
Inovação, profissionalismo, rapidez e eficácia na 
resposta às exigências dos clientes são alguns dos 
pontos fundamentais que norteiam todo o trabalho 
da Madeilongo e que fazem dela uma referência no 
sector dos pavimentos.

Distribuidores: Finsa, Faus, Ekowood, Legno&Stile, Bimbo
Sede:  Rua Central da Pinguela, 136-137

4440-310 Sobrado-Valongo
Tlf: +351 224 111 040 / +351 224 160 678 fax: +351 224 152 011

 
Filial: Zona industrial de Loulé, Lote 36

8100-272 Loulé - Algarve
Tlf/fax: +351 289 358 681

geral@madeilongo.pt | www.madeilongo.pt

Madeilongo
Áreas de Conforto
Areas of Comfort

Innovation, professionalism, speed and efficiency 

in response to client requirements, are some of the 

cornerstones guiding the work of Madeilongo, making a 

name for it in the flooring sector. 

<Sugestões Premium> Premium Suggestions
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<Design 100% Nacional> 100% Portuguese Design

Personalising a space and giving to it a unique identity, the background for 

which lies in different personalities and stories. For-Arte has been dedicated 

since 2006 to the creation of places and decoration using original concepts 

in personalised wallpaper. This Portuguese company, based in Braga, boasts 

a comprehensive image bank designed by contemporary Portuguese artists 

and graphic concepts developed by creative minds that exemplarily «dress» 

various surfaces. With a service specially aimed at architects, designers and 

decorators, and involvement in some of the best respected projects, For-

Arte has its products distributed in countries such as Greece, Spain, France, 

Germany, Holland, England, Ireland, Sweden, Angola and Canada.

And as excellence is associated with the notion of sustainability, For-Arte is 

the only company in Portugal to fulfil the «Indoor Air Quality» norm adopted 

by the «Hotel Law» of air quality standards in interior spaces.

The recently launched Time catalogue, leads the way in arousing the senses in 

an endless creative universe.

Rua Frei José Vilaça, 77 | 4705-265 Braga
Tel. +351 253 690 385 | Fax +351 253 100 592
info@for-arte.com | www.for-arte.com
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For-Arte
Superfícies Originais
Original Surfaces
Personalizar um espaço é conferir-lhe uma identidade única que tem na sua 
base diferentes personagens e histórias. A For-Arte dedica-se, desde 2006, à 
criação de lugares e decorações a partir de conceitos originais de papel de parede 
personalizado. A empresa nacional, com sede em Braga, detém um completo banco 
de imagens concebidas por artista contemporâneos portugueses e conceitos gráficos 
desenvolvidos por criativos que «vestem» de forma exemplar diversas superfícies. Com 
um serviço especialmente direccionado para arquitectos, designers e decoradores 
e intervenções em alguns dos mais conceituados projectos, a For-Arte tem os seus 
produtos distribuídos por países como a Grécia, Espanha, França, Alemanha, Holanda 
Inglaterra, Irlanda, Suécia, Angola ou Canadá. 
Porque a excelência vem associada à noção de sustentabilidade, a For-Arte é a única 
empresa em Portugal a cumprir a normativa Indoor Air Quality adoptada pela Lei 
Hoteleira de padrões de qualidade do ar nos espaços interiores.
O catálogo Time, recentemente apresentado, dá o mote para o despertar das 
sensações num infinito universo criativo.
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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
A Identidade da Matéria
The Identity of Material

Noble in look and touch, wood is today an excellence in 

raw material that enables us to create an almost infinite 

number of decorative products and solutions, whether 

they are integrated into public or private projects.

Since its establishment, in 2001, Meia Madeira has been 

developing techniques and skills to render competitive 

solutions, in a formal level and strategic ones concerning 

the price of products so specific as doors, floors, 

baseboards, stair linings, inlaid works, walls, ceilings, 

kitchen and bathroom furniture.

Making efforts in the path of contemporary design, Meia 

Madeira is constantly surprising when the issue is the 

close relationship with customers, involving the whole 

team of experienced professionals in the conception of 

new and personalized products.

Nobre ao olhar e ao toque, a madeira é hoje uma 
matéria-prima de excelência que possibilita a 
criação de um número quase infinito de produtos 
e soluções decorativas, quer estejam inseridas em 
projectos de carácter público ou privado. 
Desde a sua fundação, em 2001, a Meia Madeira 
tem vindo a desenvolver técnicas e competências 
para concretizar soluções competitivas, ao nível 
formal, e estratégicas no que respeita ao preço de 
produtos tão específicos como portas, pavimentos, 
rodapés, forros de escadas, apainelados, paredes, 
tectos, móveis de cozinha e banho. 
Encetando esforços no caminho do design 
contemporâneo, a Meia Madeira não pára de 
surpreender quando em causa está a relação 
estreita com os clientes, envolvendo toda a sua 
equipa de profissionais experientes na concepção 
de produtos novos e personalizados.
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O acto de dormir é essencial ao bem-estar dos 
nossos dias. E se pensarmos que ao longo da 
vida passamos 30% do nosso tempo a descansar, 
percebemos que a qualidade do sono deveria 
ser proporcional à quantidade de horas em que 
o fazemos. Porque cada momento de repouso é 
único, a Persono interpreta de forma exclusiva a 
performance de várias matérias-primas e técnicas 
inovadoras para criar colchões de luxo.
Desenvolvida por uma equipa de médicos 
especialistas, designers, engenheiros e artesãos, a 
Persono detém toda a atenção no desenvolvimento 
de produtos com características excepcionais, 
que optimizam o sossego e alcançam proporções 
inigualáveis de conforto. A Persono aposta na 
criação de colchões totalmente personalizados, 

The act of sleeping is essential for the welfare of our days 

and if we think about the fact that during life, we spend 

30% of our time resting, we understand that sleeping 

quality should be proportional to the amount of hours in 

which we are doing it. Once each moment of relaxation 

is unique, Persono uniquely interprets the performance 

of various materials and innovative techniques to create 

luxury mattresses. 

Developed by a team of medical experts, designers, 

engineers and craftsmen, Persono holds all its attention 

on developing products with exceptional features, which 

optimize resting and reach unmatched proportions of 

comfort. Persono bets on the creation of fully custom 

mattresses, with latex in the interior, a natural material 

with central respiration nucleuses, made according to the 

Persono
O Repouso Essencial 

The Essential Rest

com o interior em látex, um material natural com 
núcleos centrais de respiração, feitos de acordo 
com as características físicas de cada um dos 
utilizadores e resultado de uma 
 investigação rigorosa.
A colecção 2009 sublinha a versatilidade e a 
singularidade da marca. Porque cada pormenor 
conta, a Persono lança uma colecção funcional, 
mas esteticamente apelativa, de onde se destaca 
o modelo Black Label, que se adapta a diferentes 
biótipos e permite a construção do colchão ideal 
que terá em linha de conta aspectos como o peso, 
altura, postura do corpo, entre outras variantes. 
A Persono, fundada em 2002, investe num produto 
de excepção que executa para os profissionais 
da arquitectura e decoração por considerá-lo um 
complemento essencial de projectos em prol de 
uma noite de sono repousante e um estilo  
de vida saudável.

physical characteristics of each user and as the result of a 

rigorous investigation. 

The 2009 collection highlights the versatility and 

uniqueness of the brand. Because every detail counts, 

Persono launches a functional collection, esthetically 

appealing, standing out the model Black Label, which 

adapts to different biotypes and allows the construction 

of the ideal mattress that takes into account aspects such 

as weight, height, body posture, among other variants. 

Persono, founded in 2002, invests in an exceptional 

product performing it for architecture and decoration 

professionals by considering it an essential complement 

of projects in favor of a restful night’s sleep and  

a healthy lifestyle.

Cento Empresarial do Castelo da Maia
Rua Francisco Silva Duarte, 139, Armazém K
Sta. Maria de Avioso | 4475-269 Maia
Tel. +351 229 864 341 | Fax +351 229 863 346
persono@sapo.pt | www.persono.pt
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Hoje, o prestígio da Target revê-se em cada ideia, 
em cada solução, em cada ambiente de sua autoria. 
A completar oito anos de actividade no mês de 
Dezembro, a Target aposta agora numa nova 
imagem para o negócio do Mobiliário de Escritório 
e alarga o seu público-alvo a diferentes áreas como 
a Hotelaria, Restauração, Educação, Geriatria, 
entre outros.
Em qualquer projecto, a Target dispõe de uma 
gama de produtos que aproxima harmoniosamente 
a funcionalidade e tecnologia ao carácter dos 
objectos essenciais a um espaço de trabalho, 
promovendo a criatividade e a originalidade das 
suas peças. Das novas colecções, o destaque 
vai para as linhas Planeta e LED, que sublinham 
a elegância e contemporaneidade da Target. 
Com formas minimalistas, mas audazes, as 

Today, the prestige of Target reviews in every idea, 

in each solution, in every room of his authorship. 

Completing eight years of activity in December, Target 

now bets on a new image for the Office Furniture 

business and widens its audience to different areas such 

as Hotels, Restaurants, Education Services, Geriatrics, 

among others. 

In any project, Target has a range of products that 

seamlessly bring functionality and technology to the 

nature of essential objects of a workspace, fostering 

the creativity and originality of its pieces. Of the new 

collections, the highlights go to the models Planeta and 

LED that emphasize the elegance and contemporaneity 

of Target. With minimalist forms, but bold, the new 

collections offer versatility and sophistication to 

environments, allowing a match between furniture, 

materials and finishes. In the model LED, light is the 

protagonist, combining in an impeccable way, esthetics 

and the functional side of Office Furniture, by giving a 

scenery-load to the entire space. 

Target has imposed itself in the market due to its 

innovative accomplishments and by the extent thereof, 

offering a full service and integrated in the furnishing of 

various solutions of Office Furniture, Scene Conceptions 

and of Interior Design.

Target
Ideias com Forma
Ideas with Form

Target – Mobiliário de Escritório, Lda.
Estrada Baixa de Palmela 59 C | 2900-534 SETÚBAL PORTUGAL
Tel. Phone +351 265 520 080 | Fax. +351 265 520 089
geral@target.pt | www.target.pt 
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novas colecções propõem uma versatilidade 
e sofisticação aos ambientes, permitindo um 
jogo entre móveis, materiais e acabamentos. Na 
linha LED, a luz impõe-se como protagonista, 
combinando de forma irrepreensível a estética 
e o lado funcional do Mobiliário de Escritório, ao 
conferir uma carga cenográfica a todo o espaço.
A Target tem-se imposto no mercado pela inovação 
dos seus resultados e pela amplitude dos mesmos, 
oferecendo um serviço total e integrado no 
fornecimento de diversas soluções de Mobiliário de 
Escritório, Concepção de Ambientes  
e Design de Interiores.
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Num cenário onde a nota dominante é transmitida 
pela natureza, a Biblioteca de Halmstad, Suécia, 
é o exemplo perfeito de como uma construção 
pode integrar-se na paisagem sem nunca lhe 
retirar valor. Pelo contrário, o projecto, da autoria 
do premiado gabinete dinamarquês schmidt 
hammer lassen architects, assume desde o início a 
preponderância da vegetação, prolongando-a, de 
forma conceptual, no seu interior. 
Junto ao Rio Nissan, olhando de frente o centro 
histórico de Halmstad, a Biblioteca abraça os 
longos castanheiros do parque, ao mesmo tempo 
que a côncava fachada de vidro, desde o chão até 
ao tecto, os reflecte e convida a sua 
imagem a entrar.
Sem compromissos estéticos, o interior da 
Biblioteca é essencialmente um enorme, flexível 
e perfeitamente inteligível open space, uma 
estrutura aberta que permite uma interacção 
permanente entre as colunas do edifício e as 
árvores no exterior. A obra, concluída em 2006, 

In a setting in which the dominant note is transmitted 

by nature, Halmstad Library, in Sweden, is the perfect 

example of how a construction can be blended into 

the landscape without ever reducing its value. On the 

contrary, the project, from award winning Danish studio 

schmidt hammer lassen architects, takes into account 

from the outset the preponderance of vegetation, 

extending it conceptually into its interior. 

Next to the River Nissan, looking over the historic centre 

of Halmstad, the library embraces the tall chestnut 

trees of the park, at the same time as the concave, glass 

façade, from ground to roof, reflects them, inviting their 

image to enter.

With no aesthetic compromise, the interior of the 

library is essentially an enormous, flexible and perfectly 

intelligible open space, an open structure that allows the 

permanent interaction between the building’s columns 

and the trees outside. Completed in 2006, the work used 

<Espaço Público> Public Space

Biblioteca de Halmstad
Figura Ondulante
Rolling Figure
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by SHL
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www.risco.org

few (and simple) prime materials in its base – cement, 

glass and Nordic pine for the flooring – revealing the 

wish to represent a clear architectural narrative, without 

constraint.

The building’s atrium is an essential area, allowing a 

reading of the environment and vertically connecting the 

Library’s three floors. Here we find the reception, the 

information desk, the computer terminal, an exhibition 

area, café and staircases to the upper floors and down to 

the archives on a lower level.

Halmstad Library gazes out over the River Nissan, 

spanned by a bridge that connects the yesteryear (the 

city’s historic quarter) with today’s modern  

architectural design.

The building, with an area of 8000 m2 is also unusual in 

that it has grass on its roof, an option that connects it 

once again to the landscape and which represents an 

effective reduction in UV rays and the need for drainage, 

providing at the same time improved insulation.

<Espaço Público> Public Space

utilizou na sua base poucas (e simples) matérias-
primas – cimento, vidro e a madeira pinho nórdica 
para os pavimentos – revelando a vontade de 
representar uma narrativa arquitectónica clara, 
sem constrangimentos. 
O átrio do edifício é zona essencial que permite 
uma leitura do ambiente e liga verticalmente 
os três pisos da Biblioteca. Aí situam-se a 
recepção, o balcão de informações, o terminal de 
computadores, uma área de exposições, café e as 
escadas para os pisos superiores e para o arquivo 
num nível inferior. 
A Biblioteca de Halmstad espraia-se sobre o Rio 
Nissan e sobre ele atravessa uma ponte que liga 

o ontem (zona histórica da cidade) e o hoje do 
desenho arquitectónico moderno. 
O edifício, com uma área de 8,000 m2, tem ainda 
a particularidade de ter relva na cobertura, uma 
opção que o liga novamente à paisagem e que 
representa uma redução efectiva da penetração 
dos raios UV e a necessidade de drenagem, 
fornecendo, em adição, um maior isolamento.

www.shl.dk
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<Secção> Section<Refúgio> Haven

Reconhecida, sobretudo pelo seu extenso areal, a 
praia da Figueira da Foz é uma das paisagens mais 
bonitas de Portugal. Com longos passadiços de 
madeira e um mar igualmente a perder-se de vista, 
esta cidade é ideal para uns dias de descanso. Com 
a famosa praia da Claridade a servir-lhe de cenário, 
o Sweet Atlantic Hotel & SPA, inaugurado em Maio 
de 2009, é um espaço que possibilita uma estadia 
reconfortante, combinando a simplicidade e o bom 
gosto de uma forma exemplar.
O Sweet Atlantic Hotel & SPA surge num edifício 
da década de 80, considerado o edifício mais 
emblemático da Marginal da Figueira da Foz. 
Adquirido em 2003 pelo Grupo Sabir Hotéis, o hotel 
sofreu obras de reconstrução e requalificação 
desde 2006, tornando-se, hoje, num dos lugares 
figueirenses mais apelativos. Com os interiores 
desenhados para um ambiente intimista e 
acolhedor, o Sweet Atlantic Hotel & SPA possui 

Recognized, especially by its extensive beach, the beach 

of Figueira da Foz is one of the most beautiful landscapes 

of Portugal. With long wooden walkways and also a 

sightly sea, this city is ideal for a relaxing break. With 

the famous beach of Claridade, as scenario, the Sweet 

Atlantic Hotel & Spa that opened in May 2009, is a space 

that provides a comforting stay, combining simplicity and 

good taste in an exemplary manner.  

The Sweet Atlantic Hotel & SPA appears in a building 

of the 80’s, considered the most emblematic building 

of the seacoast of Figueira da Foz. Purchased in 2003 

by the Group Sabir Hotels, the hotel has undergone 

reconstruction and redevelopment since 2006, making 

it today, one of the most appealing places of Figueira 

da Foz. With interiors designed for an intimate and 

welcoming atmosphere, the Sweet Atlantic Hotel & Spa 

has 68 suites types T1 and T0, a gourmet restaurant, 

bar lounge, business center with three meeting rooms 

Sweet Atlantic Hotel & SPA
Abraçar a Maresia
Embracing Sea-breeze
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias de Photographs by  Orlando Fonseca
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68 suites com tipologias T1 e T0, restaurante 
gourmet, bar lounge, Centro de Negócios com 3 
salas de reuniões, equipadas com todos os meios 
técnicos necessários ao desenvolvimento de 
diversos encontros e actividades, e ainda um Spa, 
cuja abertura está prevista para Março de 2010. 
O Sweet Atlantic permite ainda que os clientes 
possam ter a sua própria habitação, com acesso 
a todas as comodidades do hotel e/ou entregá-la 
para exploração beneficiando de uma 
interessante rentabilização.
Com uma oferta diversificada de serviços, o Sweet 
Atlantic Hotel & SPA coloca-se em destaque na rota 
do Turismo de Negócios, sendo um destino possível 
durante o ano inteiro. Com protocolos com o Casino 
da Figueira da Foz, Centro de Artes e Espectáculos 
e outras entidades, o Sweet Atlantic torna ainda 
possível uma permanência mais alegre e cultural, 
tirando partido da animação característica  
da cidade. 

equipped with all necessary technical equipment for the 

development of  various meetings and activities, and 

even a spa, scheduled to open in March 2010. The Sweet 

Atlantic also allows customers to have their own housing, 

with access to all hotel facilities and / or delivering it to 

exploit, profiting of an interesting monetization.  

With a variety of services, the Sweet Atlantic Hotel & 

Spa is placed in focus on the route of business tourism, 

being a possible destination during the whole year. 

Holding protocols with the Casino da Figueira da Foz, the 

Centro de Artes e Espectáculos and other entities, the 

Sweet Atlantic makes it possible to have a more happier 

and cultural staying, taking advantage of the animation 

feature of the city.

<Refúgio> Haven

www.sabirhoteis.pt
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Terraços de Alcoutins • Condomínio Oriente • IMOBRAS 

• Jardins de São Lourenço • Ancoradouro • Casas da 

Gelfa • Centro Empresarial Lionesa • Quinta das Portas • 

Monchique • Grão Vasco • XPZ • Porta do Soar Residence • 

Belas Clube de Campo
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O traçado verde da vegetação marca o programa 
de um projecto especial que prova que a 
serenidade é tangível às portas de uma grande 
cidade. Da responsabilidade da TIL – Transacções 
Imobiliárias de Lisboa, SA, o emblemático 
empreendimento Terraços de Alcoutins, no Paço 
do Lumiar, Lisboa, representa a segunda fase 
do projecto das Residências de Alcoutins e está 
implantado numa área de 37 hectares, sublinhando 
uma opção arquitectónica simples que quis prestar 
homenagem à natureza.
As tipologias dos apartamentos, alguns deles com 
piscina individual, vão desde o T1 ao T5 duplex, 
de 85m2 a 309m2, e revelam espaços amplos e 
relaxantes. A sala, lugar de todos os encontros, 
convida ao relaxe graças aos tons suaves do 
exterior que invade as habitações a cada instante. 
A elevada qualidade dos materiais e equipamentos 
de última geração são importantes vértices 

Green outlines of vegetation mark the programme of a 

special project that proves that serenity can be achieved 

at the threshold of a large city. Developed by Tranacções 

Imobiliárias de Lisboa, SA, the emblematic Terraços 

de Alcoutins development, in Paço do Lumiar, Lisbon, 

represents the second phase of the Residências de 

Alcoutins project, and stands in an area of 37 hectares, 

while stressing a simple architectural option, designed to 

pay tribute to nature.

The apartment configurations, some with private pool, 

range from one-bedroom to five-bedroom duplex, and 

from 85 to 309 square metres, are home to large and 

relaxing spaces. The living room, a focal point, invites 

you to kick back thanks to the soft shades of the exterior 

invading the properties with every moment. The superior 

quality of materials and latest generation fittings are 

important elements in this dialogue of contemporary 

flair – the wooden flooring was carefully selected, and 

Terraços de Alcoutins
Tranquilidade junto à Capital
Peace and Quite Close to the City

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

the thermal insulation and soundproofing chosen to fulfil 

maximum energy efficiency.

In terms of services and facilities Terraços de Alcoutins 

already enjoys 24-hour surveillance, internal transport 

network, nine-hole golf course, driving range, putting 

green, golf academy, tennis courts and a fully 

operational restaurant.

In a world apart, five minutes from central Lisbon, 

Terraços de Alcoutins opens its doors to a new world... a 

universe of tranquillity. 

deste diálogo de contemporaneidade, a madeira 
do soalho foi cuidadosamente seleccionada e o 
isolamento térmico e acústico seguiu todos os 
preceitos da máxima eficiência energética. 
No que aos serviços e infra-estruturas diz respeito, 
os Terraços de Alcoutins já dispõem de vigilância 
24 horas, rede interna de transportes, campo de 
golfe com nove buracos, driving range, putting 
green, academia de golfe, campos de ténis e um 
restaurante em pleno funcionamento.
Num mundo à parte, a cinco minutos do centro de 
Lisboa, os Terraços de Alcoutins abrem as portas 
para um novo mundo… um universo  
de tranquilidade.

www.alcoutins.com

www.alcoutins.com
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O Tejo, testemunha do crescimento ímpar da 
cidade de Lisboa, assiste agora a projectos que 
transformam, numa configuração exemplar, a 
zona oriental da cidade. Aí, onde o rio recria um 
cenário único, começa a desenhar-se o Condomínio 
Oriente, um empreendimento promovido pela 
Obriverca, que surge integrado num inovador 
complexo que inclui Centro Comercial, Retail 
Parque, Galeria Comercial, Comando Metropolitano 
de Lisboa da PSP, Equipamentos Sociais, 
nomeadamente um Centro de Dia, centro de 

The Tejo River, spectator of the single development 

of the city of Lisbon, is now witnessing projects that 

transform, in a configuration model, the eastern part 

of the city. There, where the river re-creates a unique 

setting, begins to draw up the Condomínio Oriente, a 

venture promoted by Obriverca, which is integrated in an 

innovative complex that includes a Shopping Center, a 

Retail Park, a Commercial Gallery, a Metropolitan Police 

Command, Social Equipments, namely a Day Center and a 

Sports Center, and large outdoor areas, walkways  

and gardens.

Condomínio Oriente
Habitar a Inovação
To Inhabit Innovation

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

With architecture of the CPU office and landscaping of 

the atelier Topiaris, the private condominium consists 

of three residential buildings that set new standards 

in the way of living. Here you can enjoy modernity, a 

concept embraced by the best brands of equipments 

used in the interior, by the quality of materials, finishes 

and by the intelligent systems that provide comfortable 

atmospheres (the building has energy rating A / A +).

Deployed in an area of 14.011m2 where 7.000m2 are green 

spaces with swimming pool, the Condomínio do Oriente 

consists of 77 apartments ranging from T2 to T7 and 

dimensions from 116m2 to 416m2.

saúde e pavilhão polidesportivo, e amplas zonas 
exteriores, pedonais e ajardinadas.
Com arquitectura do gabinete CPU e paisagismo do 
atelier Topiaris, o condomínio privado é composto 
por três edifícios de habitação que estabelecem 
novos padrões na forma de habitar. Aqui  
vive-se modernidade, um conceito abraçado pela 
escolha das melhores marcas no equipamento 
dos interiores, pela qualidade dos materiais, 
acabamentos e pelos sistemas inteligentes que 
proporcionam atmosferas de conforto (o edifício 
tem classificação energética A/A+).
Implantado numa área de 14.011m2, onde 7.000m2 
são espaços verdes com piscina, o Condomínio 
Oriente é composto por 77 apartamentos com 
tipologias que vão desde o T2 a T7 e dimensões que 
variam entre os 116m2 e os 416m2.

Obriverca
Condomínio Oriente – Stand de Vendas | Rua Mário F. Santos – Moscavide

Tel. +351 707 200 911 | GPS: 38º 46’ 56.01”N / 9º 06’ 01.56” W
info@condominiooriente.com | www.condominiooriente.com
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A experiência é um valor acrescentado na 
IMOBRAS, um grupo com mais de 30 anos 
vocacionado para o sector da construção civil. O 
percurso fez-se de projectos inovadores, voltados 
essencialmente para a remodelação e beneficiação 
dos edifícios, que trazem uma nova linguagem 
aos lugares onde estão inseridos. Neste domínio 
a IMOBRAS responde afirmativamente com um 
corpo técnico altamente profissional, consciente 
da importância de cada detalhe e atento à evolução 
das soluções construtivas. 
Os anos 90 marcaram a preponderância dos 
conceitos de arquitectura e design da IMOBRAS 

The experience is an added value in IMOBRAS, a group 

with more than 30 years, specialized in the construction 

industry. The journey was made of innovative projects, 

specifically turned to the refurbishment and upgrading of 

buildings, bringing a new language to the places where 

they are inserted. In this domain IMOBRAS responds 

positively with a highly professional staff, aware of 

the importance of every detail and attentive to the 

development (evolution) of constructive solutions.

The 90’s marked the preponderance of the concepts of 

architecture and design of IMOBRAS that, beyond the 

intervention in maintenance works of buildings, expanded 

IMOBRAS
Construir a Inovação
Building Innovation

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

the scope of their business by constructing residential 

and office structures. In order to achieve a final product 

with quality and in addition to the strong performance 

in Portugal, the real estate group has been pursuing 

as main goal, the internationalization of the company, 

turning their attention to investments in northeastern 

Brazil. As an example we can highlight the Hotel Luzeiros 

at Fortaleza that, in a mixture between the rich culture of 

Ceará and the touch of current architecture, represents 

the first design hotel in the state of Ceará. Also in Brazil, 

but this time in the capital of the state of Maranhão, the 

second Hotel Luzeiros, opened in the end of November, 

renewing the invitation to meet a model project.

que, para além das intervenções em obras de 
conservação de edifícios, alargou o âmbito da sua 
actividade através da construção de raiz de obras 
residenciais e de escritórios.
Com o objectivo de concretizar um produto final 
de qualidade, e para além da forte actuação em 
território nacional, o grupo imobiliário tem vindo 
a perseguir o objectivo da internacionalização, 
voltando a sua atenção para investimentos no 
nordeste brasileiro. Como exemplo de referência 
destaca-se o Hotel Luzeiros de Fortaleza que, 
numa mistura entre a rica cultura cearense e o 
traço da arquitectura actual, representa o primeiro 
design hotel do Estado do Ceará. Igualmente no 
Brasil, mas desta feita na capital do Estado do 
Maranhão, o segundo Hotel Luzeiros, inaugurado 
no final de Novembro, renova o convite para 
conhecer um projecto exemplar.

IMOBRAS SA.
Avenida da República nº6, 5 | 1050-191 Lisboa
Telf.Phone + 351 213 555 044 | Fax +351 213 558 284
geral@imobras.pt | www.imobras.pt
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No coração da cosmopolita cidade de Lisboa, 
o condomínio Jardins de São Lourenço recria 
a mais completa forma de vivência actual. A 
excelência e a sofisticação são substantivos 
que surgem aqui transformados em matéria-
prima, uma essência singular que desenha 
cada detalhe deste empreendimento de traço 
inovador. A diferenciação assume-se desde logo 
na praça privada, de 2400 m2 , com lago, quedas 
de água, jardim e zona de esplanada, que exala 
uma atmosfera relaxante e pausada. São só 
alguns instantes até chegarmos a um dos 88 
apartamentos, de tipologias que vão desde o T3 
ao T6, ou às penthouses com terraços privados, 
piscina e uma vista sublime que percorre toda a 
cidade. Dos materiais de extrema qualidade aos 
acabamentos excepcionalmente executados, 

In the heart of the cosmopolitan city of Lisbon, the 

condominium Jardins de São Lourenço, recreates the 

most complete form of current living. The excellence and 

sophistication are nouns that appear here transformed 

into raw material, a unique nature that draws every 

detail of this new development of innovative feature. 

Differentiation is immediately assumed in the private 

square of 2400 m2, with lake, waterfalls, garden and with 

a terrace area, which exhales a relaxing and leisurely 

environment. It is only a few moments until we get to one 

of the 88 apartments, with different typologies ranging 

from T3 to T6 or the penthouses with private terraces, 

swimming pool and beautiful views that cross the whole 

city. From the extremely high quality materials to the 

exceptionally well executed finishing’s, going through 

efficient automation system and the various services 

Jardins de São Lourenço
Uma Experiência de Quietude
A Calmful Experience

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

passando pelo eficiente sistema de domótica e 
pelos vários serviços ao dispor dos moradores 
– duas piscinas aquecidas e cobertas, ginásio e 
segurança permanente –, habitar os Jardins de São 
Lourenço significa optar por um conceito de vida 
que privilegia o conforto e a tranquilidade.
Harmoniosamente integrado numa área verde 
inspirada na filosofia Zen, que se prolonga por 
16.000m2, o condomínio privado Jardins de 
São Lourenço sublinha a autenticidade de um 
programa de arquitectura e de design de  
interiores irrepreensível.

Promoção Promotion: IMOLUX – F.I.I.F
Dep. Vendas: Interior do Empreendimento com entrada pela Rua 
Soeiro Pereira Gomes | 1600-198 Lisboa
Tel. +351 966 330 049 | +351 217 994 020
imolux@netcabo.pt | www.jardinsdesaolourenco.com
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available to residents - two heated and covered pools, 

gym and permanent security - living in Jardins de São 

Lourenço means opting for a life concept that focuses on 

comfort and calmness.

Harmoniously integrated in a green area inspired in the 

Zen philosophy, that extends on for 16.000m2, the private 

condominium Jardins de São Lourenço underlines the 

authenticity of a blameless architectural and interior 

design program.
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Plasmado no Rio Douro, no Porto, perfeitamente 
integrado na requalificação da zona ribeirinha, 
o Ancoradouro é um projecto que celebra o 
desenho perfeito da arquitectura e da natureza 
como uma pintura em transformação constante. 
O condomínio privado, com promoção da Mota-
Engil Real Estate e traço de Jorge Castro, dispõe 
de apartamentos com tipologias que vão desde o 
T1 ao T4 marcados pelos interiores harmoniosos 
As habitações exigiram os melhores materiais e 
acabamentos superiores, para além de reunirem 
características exemplares, como a sala de 
condomínio e portaria, energia solar térmica, 
reaproveitamento de águas pluviais e freáticas, 
utilizadas na rega dos jardins, e nível de eficiência 
energética A+, que tornam este condomínio um 
exemplo paradigmático.
Junto ao Douro, ao recuperado Palácio do Freixo 
e à Marina, a pouco minutos do centro do Porto, o 
Ancoradouro reafirma conceitos contemporâneos 
tocados pela intensidade da paisagem.

Stood on the River Douro, in Oporto, perfectly integrated 

into the redevelopment of the riverfront area, 

Ancoradouro is a project that celebrates the perfect 

design of architecture and of nature, like a painting that is 

continually changing. The private condominium, developed 

by Mota-Engil Real Estate with design care of Jorge Casto, 

features apartments with configurations ranging from 

one-bedroom to four-bedroom, marked by harmonious 

interiors. The properties have demanded the best 

materials and premium finishes, while combining a series 

of exemplary features, such as condominium hall and 

reception, thermal solar energy, reuse of rain and ground 

water, for irrigating the garden, and A+ energy efficiency 

level, making this condominium a model example. 

Next to the Douro, to the renovated Palácio do Freixo and 

to the marina, just a few minutes from Oporto centre, 

Ancoradouro reedits contemporary concepts touched by 

the intensity of the landscape.

Ancoradouro
Homenagem ao Rio
Tribute to the River

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

Condomínio Privado Ancoradouro
Avenida Paiva Couceiro, 352 | 4300-383 Porto
Tel.Phone: +351 225 105 875 | Fax: +351 225 105 875
ancoradouro@mota-engil.pt | www.ancoradouro.com.pt
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Num traçado definido pelo rigor das formas 
arquitectónicas, o empreendimento Casas da 
Praia da Gelfa, perto do Forte do Cão, Âncora, no 
norte do País, desenvolve-se equilibradamente 
no recolhimento da paisagem, ancorando-se 
nela como uma fonte de inspiração eterna. Seis 
habitações, de tipologia T4, olham de frente o mar 
trazendo a sua imagem até aos interiores graças 
a uma construção que privilegiou a luz natural e 
amplas janelas. Com áreas a rondar os 250m2, as 
Casas da Praia da Gelfa potenciam a privacidade 

In a route defined by  the accuracy of architectural 

forms, the project Casas da Praia da Gelfa, near Forte 

do Cão, at  Âncora, in the northern of the country, has a 

well-balanced development in the refuge of landscape, 

anchoring on it as an eternal inspiration source. Six 

households, of T4 type, look towards the sea bringing 

up its image through an inner construction that favored 

the natural light and large windows. With areas of about 

250m2, the Casas da Praia da Gelfa leverage the privacy 

of spaces by allowing the enjoying of the garden and 

Casas da Praia da Gelfa
Um Desenho Sereno
A Serene Picture

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

swimming pool, carefully designed in each of the houses. 

Wood appears here as a key field and to it join other top 

quality materials and finishes carefully executed. True 

serenity enclaves, different divisions reveal irresistible 

scenarios, such as the master suite overlooking the sea or 

the dining room by the pool. 

With construction and promotion by Conspatium, the 

Casas da Praia da Gelfa, are just 15 minutes away from 

Viana do Castelo and 45 minutes from Oporto, are now in 

the finalization stage, being available only five homes 

for sale.

dos espaços ao permitir o usufruto do jardim e 
piscina, cuidadosamente desenhados em cada uma 
das moradias. 
A madeira surge aqui como matéria fundamental 
e a ela juntam-se outros materiais de primeira 
qualidade e acabamentos rigorosamente 
executados. Verdadeiros redutos de serenidade, 
diferentes divisões revelam cenários irresistíveis, 
como é o caso da suíte principal, com vista para o 
mar, ou a sala de jantar junto à piscina.
Com a construção e a promoção a cargo da 
Conspatium, as Casas da Praia da Gelfa, a apenas 
15 minutos de Viana do Castelo e a 45 minutos do 
Porto, estão em fase de conclusão, dispondo agora 
de apenas cinco habitações para venda.
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Conspatium 
Travessa Paços de Ferreira, 16 | 4100 Porto
Tel. +351 934 035 033 | conspatium@sapo.pt
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O empreendimento Quinta das Portas, edificado 
em Lago, Amares, com assinatura do arquitecto 
Fernando Jorge, é um condomínio privado onde é 
possível inspirar a natureza e a tranquilidade, a oito 
minutos da cidade de Braga, tendo sido projectado 
para todos aqueles que enaltecem a qualidade de 
vida e o requinte. Este projecto, promovido pela 
Sá Taqueiro, é composto por moradias individuais, 
tipologia T4, e lotes de áreas que variam entre 
os 750m2 e os 1350m2. As vivendas, de dois pisos, 
assumem-se como um misto de racionalidade 
e tradição, numa integração que se pretende 
coerente no espaço e no tempo. Com uma dinâmica 

Quinta das Portas development, built in Lago, Amares, 

with design care of architect Fernando Jorge, is a private 

condominium where you can breathe in nature and 

tranquillity, just eight minutes from the city of Braga, 

having been conceived for anyone who values quality 

of life and sophistication. This project, developed by 

Sá Taqueiro, is made up of four-bedroom detached 

properties, with plots of areas between 750m2 and 

1350m2. The two-storey villas present a blend of 

functionality and tradition, coherently integrating into 

the space and time. With their own dynamics, favouring 

comfort and lingering in social areas, the properties 

house, in a single place, a series of functions: services, 

Quinta das Portas
Contornos Dinâmicos
Dynamic Contours

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

leisure/togetherness and sleeping. The lower floor is 

reserved for the garage, laundry and storage, as well as a 

large multipurpose room. The finishes, of superior quality 

and architectural integration and detailing, produce a 

setting of unique well being, combined with excellent 

integrated home automation systems.

Located on the river’s edge, Quinta das Portas favours 

contact with nature and promotes a lifestyle accented by 

tranquility and seclusion.

muito própria, que favorece o conforto e a 
permanência nos espaços sociais, as habitações 
acomodam, num só lugar, funções distintas: 
serviços, lazer/convívio e dormir. O andar inferior 
é reservado à garagem, tratamento de roupa e 
arrumos, bem como ao amplo salão multiusos. Os 
acabamentos, de elevados padrões com pormenor 
e integração arquitectónica, proporcionam 
uma envolvência de bem-estar única, aliada aos 
excelentes sistemas integrados como a domótica 
de funcionamento singular.
Situada à beira rio, a Quinta das Portas privilegia o 
contacto com a natureza e promove uma forma de 
vida pautada pela tranquilidade e recolhimento.

Sá Taqueiro Construções
Av. Do Cávado, 127 | 4700 – 084 Dume, Braga
Tel. +351 253 300 460 | +351 966 226 150
geral@sataqueiro.pt | www.sataqueiro.pt 
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Há fronteiras históricas que nunca se transpõem 
nem se esquecem pelo carácter que elas 
transmitem aos dias do presente. É sobre  
(e a partir) da memória do lugar onde existiu a 
primeira refinaria mecânica de açúcar que nasce 
o empreendimento Monchique, um complexo 
habitacional de referência no Porto que olha de 
frente o Rio Douro e se inscreve na Zona Histórica 
da Cidade. 

There are historical boundaries that can never be 

transposed or forgotten by the character that they 

convey to the present days. It’s about the memory of 

the place where once stood the first mechanical sugar 

refinery that comes the development Monchique, 

considered a housing reference in Oporto that stares at 

the Douro river and inscribes within the Historic Area of 

the City.

Monchique
Viver sobre o Douro
Living on the Douro

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

Promoted by RAR Imobiliária, the project, that received 

the distinction of «Best Real Estate Project», by the 

organization of the Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) in 

2006, consists on a set of three interconnected buildings 

that celebrate the clarity and luminosity of the spaces. 

Lily shades and comfortable solid wood floorings of 

Afizélia embody the interiors of the 17 apartments 

available in the types T2, T3, T3 +1 T4 T4 +1, with 

dimensions between 197m2 and 345m2. Signed by the 

architect Victor Carvalho Araújo, the project Monchique 

embraces in a unique way, the quality and performance of 

materials and finishing, details  

that draw a current concept, designed for a  

cosmopolitan audience.

Promovido pela RAR Imobiliária, o 
empreendimento, que recebeu a distinção de 
«Melhor Projecto Imobiliário» pela organização 
do Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) em 2006, 
é formado por um conjunto de três edifícios 
comunicantes que celebra a transparência e 
luminosidade dos espaços. Tonalidades alvas e 
confortáveis soalhos em madeira maciça de afizélia 
dão corpo aos interiores dos 17 apartamentos 
disponíveis nas tipologias T2, T3, T3+1, T4 e 
T4+1, com dimensões entre os 197m2 e os 345m2. 
Assinado pelo arquitecto Vítor Carvalho Araújo, 
o projecto Monchique abraça de forma ímpar 
a qualidade e performance dos materiais e 
acabamentos, detalhes que desenham um conceito 
actual, pensado para um público cosmopolita.
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RAR Imobiliária
Rua Passeio Alegre, 624 | 4169 - 002 Porto
Tel. +351 226 190 530 | Fax +351 226 190 539
rar-imob@rar.pt | www.rar.pt
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Situado no centro de Benfica, vizinho do Parque 
Silva Porto, e de uma série de outras valências, 
o empreendimento foi concebido para que a 
qualidade de vida não se resuma às quatro 
paredes de uma casa. Sóbrio e moderno, o 
Condomínio Privado Grão Vasco, projectado pelo 
arquitecto António Luís Teixeira de Almeida, alia 
harmoniosamente a elegância à funcionalidade  
da tecnologia.

Located in the center of Benfica, neighboring the park 

Silva Porto and of a number of other facilities, the 

project was designed so that life quality would not be 

limited to the four walls of the home. Sober and modern, 

the Private Condominium Grão Vasco, designed by the 

architect António Luís Teixeira de Almeida, harmoniously 

combines elegance to technological functionality.

The project is developed in three independent blocks, 

Grão Vasco
Bem-estar Intemporal
Timeless Well-being

<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

which have homes ranging from T1 to T4 with areas 

between 116 to 190m2. The project focuses on simplicity, 

spiced with the high performance of construction 

techniques and of the materials used, achieving natural 

spaces with maximum comfort and well-being. Privileging 

leisure facilities, the Condomínio Grão Vasco comes 

from a careful landscape plan, where every detail has 

been thought to provide greater comfort and to offer 

recreation for all ages, safely.

Embraced by a green area with 14 acres, the Condomínio 

Grão Vasco is a place where you live indoors and outdoors 

in a timeless way.

O empreendimento desenvolve-se em três blocos 
independentes, que possuem habitações que vão 
do T1 ao T4 com áreas entre os 116 e os 190m2. O 
projecto privilegia a simplicidade, temperada com 
a elevada performance das técnicas de construção 
e dos materiais utilizados, alcançando assim 
espaços singulares com o máximo de comodidade 
e bem-estar. Privilegiando os espaços de lazer, 
o Condomínio Grão Vasco surge de um cuidado 
plano paisagístico, onde cada detalhe foi pensado 
para assegurar um maior conforto e proporcionar 
tempos livres, para todas as idades, em segurança.
Abraçado por uma zona verde com 14 hectares, o 
Condomínio Grão Vasco é um lugar onde se vive 
interiores e exteriores de uma forma intemporal.

Tel. +351 217 604 233 | TM. +351 966 106 161
condominiograovasco@gmail.com
www.condominiograovasco.com
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<Especial Imobiliária> Real Estate Special 

Localizado em pleno centro histórico de Viseu, 
o Porta do Soar Residence é um condomínio 
de versatilidade única marcado pelo conforto, 
modernidade e funcionalidade dos espaços.
Construído sobre uma estrutura antiga, preserva 
as fachadas, volumetrias e alguns elementos 
da arquitectura tradicional do edificado antigo 
de Viseu. Com uma área útil de construção de 
5000m2 o Porta do Soar Residence é composto 
por três prédios interligados que oferecem 32 

Located right in the historic centre of Viseu, Porta do 

Soar Residence is a condominium of unique versatility, 

marked by the comfort, modernity and functionality  

of its spaces.

Built on a former building, it retains the façades, the area 

and some of the traditional architectural elements of old 

buildings in Viseu. With a built area of 5000m2, Porta do 

Soar Residence features three interconnected buildings 

housing 32 apartments – studios to three-bedroom 

Porta do Soar Residence
Viver na Zona Histórica
Surrounded by History

–, garages, four offices, three shops and also a 500m2 

restaurant with terrace.

Developed by Planivis – construction management 

consultancy for real estate developments with 17 years 

of experience –, Porta do Soar Residence stands out for 

the capitvating living concept it offers.

apartamentos – com tipologias que vão do T0 ao T3 
–, garagens, quatro escritórios, três lojas e ainda 
um restaurante de 500m2 com esplanada. 
Promovido pela Planivis – empresa de consultoria 
de gestão da construção de empreendimentos 
imobiliários com 17 anos de existência –, o Porta 
do Soar Residence diferencia-se pelo conceito de 
habitação cativante que desenvolve.
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Planivis – Gestão e Planeamento de Empreitadas
Rua D. Nuno Álvares Pereira, N°2 - 1° | 3510 - 095 Viseu
Tel. +351 232 425 042 | +351 232 432 700
planivis@planivis.pt | www.planivis.pt

Vista da cidade a partir do empreendimento City’s view from the devolopment

Decoração por Decoration by Dimensão

Fachada exterior do Empreendimento Development’s interior façadeFachada exterior do Empreendimento Development’s interior façade
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Belas Clube de Campo
Viver a Natureza
Living Nature

Pensado com a filosofia de «viver no campo, perto 
da cidade», o Belas Clube de Campo, situado no 
concelho de Sintra, entre as localidades de Belas e 
Vale de Lobos, é hoje uma das zonas privilegiadas 
da capital. Concebido e materializado pelo Grupo 
André Jordan e com promoção e gestão da 
Planbelas, o empreendimento junta uma série de 
características inovadoras que o distinguem, sendo 
a primeira comunidade residencial na Europa a ver 
certificada a sua gestão da qualidade e ambiente, 
segundo as normas internacionais NP EN ISSO 
9001:2000 e NP EN ISO 14001:2004, e a obter a 
certificação energética das suas habitações. 
Aqui estão disponíveis vários produtos imobiliários: 
lotes para construção de moradias com áreas 
até 5.000 m2; apartamentos de duas a oito 
assoalhadas; e Townhouses, com seis assoalhadas, 

Designed to the philosophy of «country living close to the 

city», Belas Clube de Campo, located in the municipality 

of Sintra, between Belas and Vale de Lobos, has become 

one of the capital’s most exclusive addresses. Created 

and built by the André Jordan Group and with promotion 

and management care of Planbelas, the development 

combines a series of innovative characteristics that set it 

apart – one being its status as Europe’s first residential 

community to see its quality and environmental 

management certified according to the international 

norms NP EN ISO 9001:2000 and NP EN ISO 14001:2004, 

and to obtain energy certification in its houses.

Belas Clube de Campo offers a range of real estate 

solutions: plots for villa construction with areas of up 

to 5000 m2; one to six(+1)-bedroom apartments; and 

four(+1)-bedroom townhouses with average areas of  
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áreas médias de 350 m2, inseridas em lotes de 
1.000 m2. Para garantir o conforto e o  
bem-estar dos seus residentes, o Belas Clube de 
Campo oferece um amplo leque de serviços e  
infra-estruturas, que incluem manutenção, 
jardinagem e vigilância 24 horas por dia. O 
empreendimento tem ainda um Centro Desportivo 
com Spa, Clubhouse com Restaurante e Loja e um 
dos melhores campos de golfe de Portugal. Para 
além disto, podem encontrar-se campos de voleibol 
e basquetebol, parques infantis, o Espaço «Café no 
Campo» e o mini mercado «A Lojinha da Cremilde».
A cerca de 20 minutos do centro de Lisboa, o Belas 
Clube de Campo, uma propriedade com  
465 hectares, proporciona aos residentes um 
ambiente excepcional.

350 m2, stood on plots of 1000 m2. To ensure the comfort 

and wellbeing of its residents, Belas Clube de Campo 

offers a vast range of services and facilities, including 

maintenance, gardening and 24-hour surveillance. 

The development also features a Sports Centre with 

Spa, Clubhouse with Restaurant and Shop, and one of 

Portugal’s best golf courses. Other highlights include 

volleyball and basketball courts, children’s playgrounds, 

the «Café no Campo» facility and the «Lojinha da 

Cremilde» minimarket.

At just 20 minutes from Lisbon’s centre, Belas Clube de 

Campo, developing over an area of 465 hectares, provides 

its residents with an exceptional living environment.

www.belasclubedecampo.pt
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<Jóias> Jewellry

«Glamorosa», chique e vívida, a visão de Lúcia Garcia 
resulta materializada em peças que se tornam 
eternas, sem nunca se desprenderem da época 
em que foram concebidas. Intimamente ligados à 
área do design, Lúcia Garcia e o marido iniciaram 
actividade em 1982 e desde essa altura desenvolvem 
conceitos singulares de joalharia, utilizando 
materiais nobres e pedras semi-preciosas. 
Com lojas em Famalicão, Braga, junto à Sé, e no 
Porto, no Centro Comercial Aviz, Lúcia Garcia revela 
colecções de roupa e criações próprias de mobiliário 
e acessórios mas são as jóias que irradiam um brilho 
peculiar. Desenha para um público exigente que 
procura elegância e autenticidade, disponibilizando 
um atendimento personalizado voltado para a 
criação de peças originais.
Em destaque estão uma ímpar colecção de citrinos 
e uma série que utiliza zircónias de tonalidades 
deslumbrantes. Mas porque a surpresa está 
impressa na filosofia da marca, todos os meses a 
dupla de criadores conquista os olhares e a alma 
dos clientes com peças e conjuntos que integram 
gargantilha, brincos, anéis, pulseira ou escravas, 
pequenos tesouros que respeitam o equilíbrio da 
matéria e a superioridade do traço Lúcia Garcia. 

Glamorous, chic and expressive, the vision of Lúcia Garcia 

is materialised in pieces that prove eternal, without ever 

detaching themselves from the period in which they were 

designed. Closely connected to the area of design, Lúcia 

Garcia and Luís Garcia began their work in 1982 and ever 

since this time they have been developing unique  

concepts in jewellery, using premium materials and 

semiprecious stones. 

With shops in Famalicão, Braga, next to the cathedral, and 

in Oporto, Aviz Shopping Area, Lúcia Garcia reveals its own 

furniture and accessory creations, while also representing 

various clothing brands – but it is jewellery that emits 

a particular lustre. Designing for demanding public, 

striving or elegance and authenticity, Lúcia Garcia provide 

personalised service for the creation of original pieces.

Highlights include a unique collection of citrus fruit and a 

series that uses zircons of stunning colours. But because 

an element of surprise is part of the brand’s philosophy, 

every moment the duo of creators conquer the eyes and 

souls of clients with pieces and sets that include chokers, 

earrings, rings, bracelets and bangles – little treasures 

that respect the balance of materials and the superiority of 

Lúcia Garcia design.

Lúcia Garcia
A Superioridade do Traço
Design Superiority
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

www.luciagarcia.com
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<Sabores> Flavours

Buhle
Fusão de Sabores
Fusion Flavours
Texto de Text  by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

É num edifício de contornos contemporâneos, 
integrado empaticamente na paisagem ondulante 
do oceano Atlântico, em plena Avenida Montevideu, 
na portuense Foz do Douro, que se ergue, em 
colóquios de madeira e vidro, o restaurante Buhle, 
com projecto arquitectónico de autoria  
da Arquiporto. 

In a building of contemporary lines, harmoniously 

integrated into the rolling landscape of the Atlantic 

Ocean, right on the Avenida Montevideu, in Foz do Douro, 

Oporto, we find, in dialogues of timber and glass, Buhle, a 

restaurant with architectural design care of Arquiporto.

The old Bule, gastronomic symbol of the city of Oporto, 

www.buhle.pt

was subject to a major metamorphosis: structural and 

decorative changes joined new culinary inspiration, 

without forgetting some of the taste traditions of its 

predecessor. And so, in November 2008, in a venture by 

the FIVE DONS, SGPS, SA group, Buhle came into being, a 

venue where food experience combines with the setting 

to create an appetising world of the senses.

With décor care of Paulo Lobo, Buhle, extending in various 

interconnected areas, presents a blend of modernity and 

classicism, a perfect combination of materials of varying 

textures, peppered with craft pieces of impeccable looks. 

In the «Mixology Bar», in the tea room, in the «tents», 

in the dining room and in the courtyard, gastronomic 

suggestions appear one after the other, which, with the 

help of chef Rodrigo Garrett, compose a tempting fusion 

of flavours.

O antigo Bule, símbolo gastronómico da cidade do 
Porto, foi objecto de uma profunda metamorfose: 
às alterações estruturais e decorativas 
adicionaram-se novas inspirações culinárias, sem 
esquecer algumas das tradições gustativas do seu 
antecessor. Nascia assim, em Novembro de 2008, 
por iniciativa do grupo FIVE DONS, SGPS, SA, o 
Buhle, um espaço onde a experiência do paladar se 
alia ao ambiente para a criação de um apetecível 
mundo sensorial. 
Com decoração de Paulo Lobo, o Buhle, 
prolongando-se em diversas áreas interligadas, 
apresenta uma mescla de modernidade e 
classicismo, uma perfeita combinação de materiais 
de texturas diversas na qual pontuam peças 
de artesanato de estética irrepreensível. No 
«mixology bar», no salão de chá, nas «tendas», na 
Sala de jantar e no pátio sucedem-se sugestões 
gastronómicas que, com assinatura do Chef 
Rodrigo Garrett, compõem uma tentadora  
fusão de sabores.
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Panamera 45
O Desportivo de Quatro Portas
The Four-Door Sports Car
Texto de Text by Cátia Fernandes

<Automóvel> Car

O conceito do novo Porsche Panamera 4S permite 
a descoberta de uma nova dimensão, uma nova 
forma de conduzir um automóvel. O tão aguardado 
modelo de quatro portas e quatro lugares prova 
como um desportivo de tracção integral pode ser, 
ao mesmo tempo, elegante e dinâmico. As jantes 
Panerama 4S de 18’’ e as pinças dos travões de cor 
prateada são de série e o motor de admissão V8 de 
4,8 litros desenvolve 294 kW (400CV) e um binário 
de 500 Nm. A transmissão Porsche Doppelkupplung 
(PDK) de 7 velocidades, igualmente de série, 
permite passagens rápidas das mudanças quase 
sem interrupção da transmissão da potência.
Os interiores, marcados pela mais alta tecnologia, 
pelos revestimentos de qualidade e pela 
combinação perfeita de materiais, incluem também 
uma bagageira com capacidade de 445 litros.
O Panamera 4S firma o compromisso com o 
conforto para uma viagem enérgica e uma 
condução cheia de personalidade.

The concept behind the new Porsche Panamera 4S allows 

the discovery of a new dimension, a new way of driving 

a car. The eagerly awaited four-door four-seat model 

proves just how a sports car with four wheel drive can be 

both elegant and dynamic. The 18” Panemara 4S alloys 

and the silver brake callipers are standard and the V8, 

4.8-litre develops 294 kW (400CV) with a torque of  

500 Nm. The Porsche Doppelkupplung (double clutch) 

seven-speed transmission allows quick gear changes 

almost without interruption to power transmission.

The high tech interiors stand out for the quality of 

their fittings and for the perfect combination of their 

materials, while the boot boasts a 445-litre capacity.

The Panamera 4S establishes a commitment to comfort 

in an energetic journey and a driving experience packed 

with personality.

www.porsche.com
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Para si
For you

Chapéu de senhora, Malene Birger
Lady’s Hat, Malene Birger 

www.bymalenebirger.com

Manta da Hackett London
Blanket by Hackett London 

www.hackett.com

Gloss Cristal Boreal da Dior em parceria com a 
Swarovski
Gloss Cristal Boreal by Dior in partnership with Swarovski 

www.dior.com

Secretária Carvour, homenagem a 
Carlo Mollino, Zanotta
Carvour Desk, tribute to Carlo Mollino, 

Zanotta 

www.zanotta.it

Anel, Lúcia Garcia
Ring, Lucia Garcia 

www.luciagarcia.com

Carteira em camurça, Gerard Darel
Chamois-leather purse, Gerard Darel 

www.gerarddarel.com

Para a casa
For the home

Banco Legato de Smitry Berkach, premiado com o 
red dot em 2009
Bench Legato by Smitry Berkach, awarded the red  

dot in 2009

Chaise Longue Flip de Jan Armgardt para 
a Seefelder
Chaise Longue Flip Jan Armgardt for Seefelder 

www.seefelder.com

Mesa de apoio de Alessandro Mendini 
para a Zanotta
Table support by Alessandro Mendini  

for Zanotta 

www.zanotta.it
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O showroom da uno form, no Porto, lugar onde a 
precisão geométrica impera, serviu de cenário a 
mais uma iniciativa gastronómica. Depois do sucesso 
da edição que contou com a presença do chef 
Chacal, foi a vez dos aromas da gastronomia italiana 
tomarem conta de um espaço que apresenta algumas 
propostas uno form, como é o caso do modelo a+ que 
introduziu o uso da pele no universo das cozinhas. 
O evento reuniu diversos convidados que puderam 
saborear as sugestões do chef e conhecer o próprio 
showroom que, voltado do para o Rio Douro,  
encerra conceitos modernos elaborados a partir  
da visão de Arne Munch, o criador da marca de 
cozinhas dinamarquesa. 

The uno form showroom in Oporto, a place where geometric 

precision is king, has served as the venue for another 

gastronomic event. Following the success of the edition 

featuring the presence of chef Chacal, it was now the turn of 

aromas of Italian cuisine to take over a space that presents 

a range of uno form suggestions, as in the case of the a+ 

model, which introduced the use of leather in the  

kitchen universe.

The event welcomed a host of guests who were able to 

sample suggestions from the chef and experience the 

showroom itself, which, overlooking the River Douro, is 

home to modern concepts created through the vision of 

Arne Munch, the founder of the Danish kitchen brand.

uno form
Ingredientes de Modernidade
Ingredients of Modernity
Texto de Text by Cátia fernandes 
Fotografias de Photographs by Abel Andrade

www.unoform.dk






