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Editorial//

Num universo onde tudo dança ao ritmo das tendências, nós 
queremos apresentar-lhe o nosso compasso. Sabemos que já 
nos conhece a letra e a pauta, mas na House Traders de Abril/Maio 
mostramos-lhe uma outra versão com novos acordes. Queremos 
que aprecie a melodia, ainda que a escute com um formato diferente.
A edição que hoje tem em mãos é sinónimo de uma enorme 
vontade em inovar, reflectir o mundo da criação e apresentar as 
últimas novidades do design e da arquitectura. Uma compilação de 
vários géneros melódicos, revelados com uma orquestração ainda 
mais audaz e contemporânea.
Neste número, a House Traders desvenda-lhe o timbre da estética 
num Especial Cozinhas e indica-lhe os sons perfeitos do mobiliário 
de exterior e de escritório. Entre no nosso ritmo e deixe-se levar 
pela nossa música. Não se vai arrepender!

Novas Melodias…
New Tunes…

ÂNGELA RODRIGUES, Editora | Editor
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Membro de:

In a universe in which everything dances to the beat of trends, we 
would like to present to our own, particular rhythm. We understand 
that you already know our tune, but in the April/May issue of House 
Traders we bring you another version, with new harmonies. We 
would like you to enjoy the melody, even though it is presented in a 
different format.
The issue you have in your hands today reflects a great desire to 
innovate, to show the world of creations and to present the latest 
news in design and architecture. A compilation of assorted melodic 
genres, revealed by a more daring and contemporary orchestra.
In this issue, House Traders turns up the volume on fine looks in a 
Kitchen Special and shows you the perfect sounds of outdoor and 
office furniture. Pick up on our rhythm and get carried away by our 
music. You won’t regret it!

Fotografia gentilmente cedida por Photograph kindly given by Dima Loginoff
www.dimaloginoff.com
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www.molinoreal.es

www.gardenresidence.com.pt

www.quintadoportal.com www.qdo.pt

Molino Real
Arquitectura Volitante 
Fluttering Architecture
Num local onde outrora volteavam as pás dos moinhos, 
na Comunidade de Valência, em Espanha, nasceu 
um complexo que une um projecto arquitectónico de 
características únicas a um ecléctico conjunto de infra-
estruturas. O Molino Real, promovido por Ivan Zaragoza, 
oferece, nos seus restaurados quatro moinhos interligados 
e cercados de jardins, várias salas para realização de 
eventos equipadas com a mais avançada tecnologia.

In a place where once fluttered the blades of the windmills, 
in the Community of Valencia in Spain, was born several 
structures that bind an architectural project with unique 
features to an eclectic set of facilities. The Molino Real, 
promoted by Ivan Zaragoza, has in its recovered four mills 
that are linked and surrounded by gardens, several rooms 
for events which are equipped with the latest technology. 

Quinta do Portal
Novas Valências
A vertente enoturística da Sociedade Quinta do Portal vai 
ser reforçada a partir do Verão com a abertura, a visitas 
regulares, do armazém de envelhecimento de vinhos 
desenhado por Siza Vieira. No novo espaço os visitantes 
poderão observar todas as etapas de produção, desde a 
chegada das uvas até ao envasilhamento. Prevê-se que 
o auditório destinado a diversos tipos de eventos esteja 
também disponível na próxima época estival.

Com o oceano Atlântico e a Lagoa de Óbidos como pano de fundo, o 
Quintas de Óbidos – Country Club é um empreendimento exclusivo, 
promovido pela Villas and Lakes. Dentro do espaço, o cliente 
pode optar por adquirir um lote de terreno ou escolher um dos 
16 modelos de moradias desenhados por arquitectos nacionais. 
A autenticidade do projecto envolve ainda um heliporto privado, 
campo de golfe, um centro hípico, um country club com spa, duas 
piscinas, restaurante, bar e zonas sociais.

A Imorequerente estreia-se nos empreendimentos residenciais 
de luxo com o Garden Residence, situado na Quinta da Francela, 
em Lisboa. Definido como um urban resort, o projecto engloba 
um condomínio privado com 63 apartamentos de tipologias T2 
a T5+1, incluindo um hotel de cinco estrelas, spa, ginásio e áreas 
ajardinadas desafogadas.

The enotouristic side of the Sociedade Quinta do Portal will 
be reinforced from summer on, with the opening of regular 
visits to the warehouse where wine ages, designed by Siza 
Vieira. In the new space, visitors can observe all production 
stages, from the arrival of the grapes to its canning. It is 
expected that the auditorium destined for various types of 
events will also be available for next summer.

With a background like the Atlantic Ocean and the Lagoon 
of Óbidos, Quintas de Óbidos – Country Club is an exclusive 
development, promoted by Villas and Lakes. Within the 
space, the client may choose between purchasing a plot of 
land or one of the 16 home models designed by national 
architects. The project’s authenticity also involves the 
making of a private heliport, golf course, an equestrian 
center, a country club with spa, two pools, restaurant, bar 
and social areas.

Imorequerente debuts in luxury residential developments 
with Garden Residence, located at Quinta da Francela in 
Lisbon. Described as an urban resort, the project includes 
a private condominium with 63 apartment’s types T2 
to T5 +1, including a five-star hotel, spa, gym and great 
landscaped areas. 

Imorequerente
Garden Residence

Villas and Lakes
Quintas de Óbidos – Country ClubNew Facilities
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Cifial
Techno M 10

A nova linha de torneiras da Cifial surge num traço minimalista, onde a 
tecnologia e o design se unem para criar um produto de qualidade. A 
Techno M10 está dotada de um novo sistema de emulsor articulado que 
se adapta a uma grande variedade de porcelanas sanitárias. Esta série 
destina-se aos mercados Europeu e Norte-americano.

The new faucet line of 
Cifial looms in a minimalist 
dash, where technology 
and design come together 
bringing a quality product. 
Techno M10 is equipped with 
a new articulated emulsor 
system that adapts to a 
wide variety of porcelain 
sanitary ware. This series is 
for the European and North 
American markets.

B&N Industries
Novos Painéis de Madeira
New Wood Panels
Os mais recentes painéis da B&N Industries são criados a partir de 
um laminado formado por um núcleo de madeira esculpida. Estes 
painéis icónicos, uma óptima solução para decorar interiores, são 
feitos a partir de três espécies de madeira – Western Redwood, 
Douglas Fir e Asian Teak.

The latest panels from B & N Industries are crafted from a laminate 
comprised by a carved wood core. These iconic panels are a lovely 
solution for interior decorations, made from three different kinds of 
wood – Western Redwood, Douglas Fir and Asian Teak. 

Sanindusa
Elegance
A simplicidade das formas define a nova série de bases 
de chuveiro da Sanindusa. Da autoria da designer Melissa 
Vilar, Elegance destaca-se pela reduzida altura, aliada 
à variedade de dimensões, que podem ser de 120x90, 
140x90 e 160x90 cm. Produzida em fine fire clay, um 
material reutilizável, a série Elegance é de fácil aplicação e 
integra-se em qualquer decoração.

The simplicity of shapes defines the new range of shower 
trays by Sanindusa. Authored by the designer Melissa Vilar, 
Elegance stands out by its reduced height, coupled with 
the range of dimensions that can be: 120x90, 140x90 and 
160x90 cm. Made of fine fire clay, a reusable material, the 
series Elegance is of easy use and can be part of any decor. 

StudiOficina
«Arte Assinada»
«Signed Art»

O Studioficina propõe um novo conceito de mobiliário: mais 
ecológico, como design contemporâneo e de produção artesanal. 
Aliando a sofisticação das formas à nobreza dos materiais, a 
colecção assinada pelo arquitecto Victor Peixoto, reúne um conjunto 
de peças inspirado na elegância e no requinte da década de 50.

Studioficina proposes a new furniture concept: Greener with a 
contemporary design and a crafted production. Combining the 
sophistication of forms to the nobility of materials, the collection 
signed by the architect Victor Peixoto, brings together a set of pieces 
inspired by the elegance and refinement of the 50s.

Sofrau
Archibald

Desenhada por Jean-Marie Massaud, a cadeira Archibald tira o máximo 
proveito da pele que, num contraste entre as costuras e as superfícies 
externas dos estofos, cria uma elegância refinada ao espaço onde 
está inserida. 

Designed by Jean-Marie Massaud, the chair Archibald takes full 
advantage of leather, which in contrast between the seams and the 
outer upholstery surfaces creates a refined elegance to the space 
where it is introduced.

Persono
Colchões Personalizados
Custom Mattresses
A Persono aposta na criação de colchões totalmente personalizados, 
feitos de acordo com as características físicas de cada um dos 
utilizadores e resultado de uma investigação rigorosa. A Persono está, 
neste momento, a desenvolver novos produtos, nomeadamente o 
colchão em molas ensacadas, que serão apresentados no Oporto Show 
2010, a decorrer entre 17 e 20 de Junho.

Persono bets on the creation of fully custom mattresses, made according 
to the physical characteristics of each user and as the result of a thorough 
investigation. Persono is currently, developing new products, namely the 
mattress with sacked springs, which will be presented in Oporto Show 2010, 
taking place between the 17th and 20th of June.

www.sanindusa.pt 

www.cifial.pt www.bnind.com www.sofrau.com

http://solarstoantonio.blogspot.com www.persono.pt
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Galeria São Mamede Apresenta
Mar Solis
Beauty in Relaxation
É na demanda de formas orgânicas universais que a 
consagrada artista plástica espanhola Mar Solis estrutura 
a sua obra escultórica. Em arabescos esvoaçantes, as 
peças de Mar Solis parecem desprender-se do solo, 
esguias e delicadas. A Galeria São Mamede expõe, até 
ao próximo dia 27 de Abril, no seu espaço principal, uma 
exibição da jovem artista, num convite para a apreciação 
de objectos feitos de jogos de luz e de sombra que falam 
de uma simplicidade primordial.

It is in the demand of universal organic forms that the 
famous Spanish artist Mar Solis structures her sculptural 
work. In flowing arabesques, the pieces of Mar Solis seem 
to loosen from soil, slender and delicate. The Galeria São 
Mamede exhibits, until next April 27 in its main room, 
an exhibition of the young artist, as an invitation to 
appreciate objects made of games of light and shade that 
speak of a primordial simplicity. 

Serralves
À Luz da Sombra

Até 13 de Junho de 2010 o Museu de Serralves apresenta À Luz da Sombra, 
exposição antológica que reúne, pela primeira vez, trabalhos de Lourdes Castro 
e Manuel Zimbro, colaboradores de vida artística e companheiros ao longo de 
mais de 30 anos. São cerca de 500 as obras inéditas da reconhecida artista 
exibidas na mostra a que se aliam projectos assinados por Manuel Zimbro.

Until June 13, 2010, the Museu de Serralves presents À Luz da Sombra, 
anthological exhibition that gathers for the first time, works of Lourdes Castro 
and Manuel Zimbro, artistic partners and companions for over 30 years. There 
about 500 original works from the renowned artist, to which are combined 
projects signed by Manuel Zimbro. 

Fado com alma... nas mãos
Em A Arte da Terra
At A Arte da Terra
Duas dezenas de artistas contemporâneos responderam ao repto 
lançado pel’A Arte da Terra para materializarem o lirismo do Fado, 
enquanto expressão da essência portuguesa, em objectos artísticos 
realizados já não pela voz mas pelas mãos. O resultado pode ser 
apreciado na exposição Fado com alma… nas mãos, mostra em exibição 
no espaço A Arte da Terra até 2 de Maio de 2010.

Two dozen contemporary artists responded to the challenge launched 
by A Arte da Terra in order to materialize the lyricism of Fado, while 
expression of the Portuguese essence, in artistic objects made no 
longer by the voice but by the hands. The result can be seen in the 
exhibition Fado com alma... nas mãos, exhibit in display at A Arte da 
Terra until 2nd of May 2010.

www.serralves.pt 

www.saomamede.com

www.aartedaterra.pt



Aatrial House
Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by JULIUSZ SOKOŁOWSKI E ALEKSANDER RUTKOWSKI

Amplo espaço aberto localizado no centro de uma habitação, o átrio era, no tempo dos 
romanos, o local a partir do qual todas as restantes áreas da domus se desenvolviam. 
Era para este pátio descoberto, em pavimento lajeado ou empedrado, com tanques para 
recolher a água corrente e onde eram exibidas as estátuas dos antepassados e se faziam 
oferendas aos deuses, que convergia toda a vida doméstica e se recebiam os convidados 
do dominus, o chefe de família e senhor da casa.

A large open space located in the centre of a house, the atrium was, in Roman times, the 
place from which the remaining areas of the domus were developed. It was to this roofless 
courtyard, paved or with stone flooring, with tanks to collect running water and in which 
statues of ancestors were on display and offerings were made to the gods, that all domestic 
life converged and in which guests of the dominus, head of the family and master of the 
house, were received. 

Metamorfose Arquitectónica Architectural  Metamorphosis

House Traders / 16 House Traders / 17
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É a partir da inversão do conceito clássico 
de átrio que se desenvolve a Aatrial House 
– uma moradia edificada em Opole, Polónia, 
projecto arquitectónico de autoria de 
Robert Konieczny, do atelier polaco KWK 
Promes, destinado a servir de residência 
a uma família de três pessoas. Foi o Sítio 
onde a casa se eleva e os desafios por 
ele levantados que determinaram a sua 
organização espacial. Dado o conflito 
potencial entre o jardim e a entrada da 
garagem, esta última foi empurrada para 
o solo, existindo uma ligação da garagem 
com o piso inferior do edifício feita através 
de um átrio interior, localizado debaixo da 
estrutura. É neste átrio que se encontra o 
espaço destinado aos automóveis. Assim, 
e contrariamente à disposição da domus 
romana, o átrio não é o local para onde aflui 
a Casa. Na Aatrial House, o pátio central é 
fechado e a residência abre-se para  
a envolvência.

Inspirada igualmente nas casas-cubo, construção habitacional 
característica da arquitectura polaca dos anos 70 do século 
passado, a configuração da Aatrial House resulta de várias 
transformações de um cubo, convivendo assim cordialmente 
com os edifícios seus vizinhos. São o alongamento e a flexão de 
determinadas superfícies do hexaedro que determinam a definição 
de todas as paredes, tectos e chãos da moradia. É este princípio 
formal que estabelece tanto a arquitectura exterior como a interior 
e a escolha dos materiais de construção. Monolítico em betão 
armado, material que se estende do exterior para os acabamentos 
interiores, a casa apresenta elementos adicionais acabados em 
ébano negro, iluminados por amplas faces envidraçadas. O acesso à 
garagem e os muros de contenção foram realizados em compactos 
blocos de granito, matéria típica da paisagem circundante.

Turning the classic concept of the atrium on 
its head, the Aatrial House is a house built 
as a residence for a family of three in Opole, 
Poland, with architectural design by Robert 
Konieczny, from Polish studio KWK Promes. 
The spatial organisation of the house was 
determined by the site on which it stands 
and the challenges this caused. Given the 
potential conflict between the garden and 
the garage entrance, the latter was pushed 
down into the ground, with a connection 
made between the garage and the lower 
floor of the house through an inner atrium, 
located below the structure. It is in this 
atrium that we find the space for housing 
cars. Thus, and unlike the layout of the 
Roman villa, the atrium is not the place to 
which the house flows. In the Aatrial House, 
the central courtyard is closed and the 
residence is opened up to its surroundings.

Equally inspired by the cube-houses, a characteristic residential 
construction of Polish architecture in the 1970s, the configuration 
of the Aatrial House is a result of the many transformations of a 
cube, thus happily coexisting with the neighbouring buildings. The 
extension and the bending of certain surfaces of the hexahedron 
determine the definition of every wall, ceiling and floor of the house. 
It is this formal principle that establishes both exterior and interior 
architecture and the choice of building materials. Monolithic in 
reinforced concrete, a material that extends from the outside to the 
interior finishes, the house presents additional elements finished in 
black ebony, lit by broad glazed surfaces. The access to the garage 
and the retaining walls have been made in compact granite blocks, a 
typical material from the local surroundings. 
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Considerada, em 2007, como a Casa do Ano pelo World Architecture 
News, a Aatrial House impõe-se não apenas pela sua inegável 
estética, mas também pela nova interpretação de um modelo 
arquitectónico clássico, moldando-o às circunstâncias do terreno 
– as tradicionais funções de um átrio, confabulação, circulação e 
descanso, a serem objecto de uma renovadora metamorfose.

Considered in 2007 House of the Year by World Architecture News, 
the Aatrial House stands out not only for its unrivalled aesthetics, 
but also for the new interpretation of a classic architectural model, 
moulding it to the circumstances of the plot – the traditional 
functions of an atrium, confabulation, circulation and relaxation, are 
exposed to a regenerative metamorphosis. 

www.kwkpromes.pl



Exploded House

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by ALI BEKMAN, OZLEM AVCIOGLU

Com as suas funções estilhaçadas em vários edifícios, a Exploded 
House, com assinatura arquitectónica de Gokhan Avcioglu, do atelier 
GAD – Global Architectural Development, desenvolve-se, em ondas 
de propagação, no terreno que a acolhe, em Bodrum, Turquia.
A cidade histórica de Bodrum, construída sobre as ruínas da antiga 
Halicarnasso, é um pequeno e pitoresco porto banhado pelo Mar 
Egeu onde, nas suas sinuosas ruas em precipitação para o oceano, 
convivem artistas, músicos, poetas e apaixonados pelas actividades 
marinhas. Vila de pescadores até princípios da década de 70 do 
século passado, Bodrum, denominada A Branca pelas alvas casas 
de cal que a compõem e envolta por um escarpado e montanhoso 
horizonte, é actualmente um exuberante destino turístico.

With its functions burst out into several buildings, the Exploded 
House, with architectural design by Gokhan Avcioglu, from GAD 
– Global Architectural Development, is developed in waves of 
propagation on the site that welcomes it in Bodrum, Turkey.
The historic city of Bodrum, built on the ruins of ancient 
Halicarnassus, is a small and picturesque port, washed by the 
Aegean Sea with winding roads, tumbling down to the sea offering 
a home to artists, musicians, poets and lovers of water activities. 
A fishing town until the early 1970s, Bodrum, known as The White 
thanks to its whitewashed houses and surrounded by a steep and 
mountainous horizon, is now a busy tourist destination. 

Deflagrações Construtivas
Constructive outbursts
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Os princípios que regem a construção na região 
restringem as novas formas arquitectónicas a serem 
introduzidas nesta paisagem feita do azul marítimo e 
do branco do casario. Para ultrapassar estas limitações 
e com o intuito da criação de um tipo de moradia 
mais flexível, o atelier GAD projectou uma residência 
composta por três edifícios separados – metáfora de 
um único objecto habitacional explodindo em várias 
fracções. As unidades individuais, que obedecem às 
dimensões regulamentares de 75 m2, foram  
construídas perto umas das outras e são ligadas por  
um átrio em vidro.

Concebida como uma única casa, cada uma das partes 
componentes da Exploded House possui uma função distinta: 
uma suíte principal, uma sala de jantar e cozinha, uma área para 
hóspedes com um escritório adjacente. 
O vestíbulo central em vidro funciona como entrada da moradia e 
como a sua principal zona de estar, com o panorama circundante a 
preencher as amplas janelas abertas para o exterior. É a partir deste 
espaço – o núcleo da explosão – que deflagram os três fragmentos 
da habitação, conectados ao âmago através de um conjunto de 
rampas em cimento que reconciliam a construção  
com a envolvência.
A organização em aberto do edifício principal assegura a 
luminosidade e a frescura da residência, uma necessidade 
premente nos meses de Verão. Um outro contributo para colmatar 
o excessivo calor do estio é conferido pelas piscinas localizadas 
nos telhados da moradia que funcionam como colectoras da chuva. 

The principles guiding construction in the region restrict 
new architectural forms from being introduced into 
this landscape made of aquamarine and whitewash 
white. To overcome these limitations and with the 
aim of creating a more flexible kind of house, the GAD 
studio designed a residence made up of three separate 
buildings – a metaphor for a single housing object 
exploding into various parts. The individual units, which 
obey the regulatory dimensions of just 75 m², were built 
close to one another and are linked by a glass atrium.
Designed as a single house, each of the component 
parts of the Exploded House has a particular function: 
a master suite, a dining room and kitchen, a guest area 
with an adjoining study.

The central hallway in glass works as an entrance to the house and 
as its main living space, with the surrounding panorama filling the 
generous windows open to the outdoors. It is from this space – the 
epicentre of the explosion – that the three fragments of the house 
burst out, connected to the hub through a series of cement ramps 
that reconcile the construction with the surroundings.
The open organisation of the main building assures the lightness 
and freshness of the home, a vital necessity in the summer months. 
Another contribution to assuaging the excessive heat of summer 
is offered by the pools located on the roofs of the house, which 
operated like rainwater collectors. The water flows downwards in a 
cascades, from roof to roof, before be moved in a circular motion, 
surrounding the house in a natural cooling system.
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http://gadarchitecture.com

A água desce em cascata, de telhado 
em telhado, para depois movimentar-se 
circularmente, envolvendo a casa num 
refrigerante sistema natural. 
Reinterpretação das moradias tradicionais 
da região, a Exploded House molda-se à 
encosta onde se arreiga, a sua estrutura 
angulosa acomodando-se à paisagem, 
as suas piscinas reflectindo os contornos 
empinados das montanhas e ecoando as 
vistas infindáveis da baía e do oceano.

The reinterpretation of traditional houses of 
the region, the Exploded House is moulded 
to the slope on which it stands, its angular 
structure accommodate to the landscape, 
its pools reflecting the peaked contours  
of the mountains and echoing the  
never-ending views of the bay and the sea. 
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The Black House

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ANDRES REMY ARQUITECTOS

Na Placidez do Lago
Beside the Calm of the Lake

De uma sobriedade provocadora, com o puro branco do interior a 
criar um contraste emotivo com o negro absoluto do exterior, The 
Black House, projecto do atelier Andres Remy Arquitectos, apruma 
os seus contornos rectilíneos nos subúrbios de Buenos Aires,  
a 30 km da capital argentina.
Edificada para um jovem casal sem filhos, a moradia possui, 
como principal característica da envolvência, um lago que se 
estende, plácido, na sua retaguarda e que participa activamente da 
linguagem arquitectónica da casa. 

Of provocative simplicity, with the pure white of the interior creating 
a powerful contrast with the pitch black of the exterior, The Black 
House, from design studio Andres Remy Arquitectos, raises its 
rectilinear contours in the suburbs of Buenos Aires, some 30 km 
from the Argentinean capital.
Built for a young childless couple, the house enjoys, as the main 
characteristic of its surroundings, a lake that extends calmly  
from its rear and takes an active part in the architectural  
language of the house. 
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O programa funcional da habitação divide, com o auxílio 
de uma piscina interior pouco profunda, as superfícies 
consagradas às áreas sociais em duas, com a sala de 
jantar e a cozinha a ocuparem uma delas e a sala de 
estar localizada na outra, abeirada do lago. Graças a esta 
piscina, eco do lago exterior, a luz penetra indirectamente 
na moradia banhando-a docemente. As duas zonas da 
casa estão conectadas por uma ponte em vidro, debaixo 
da qual a água corre, fluida e refrescante.
A sala de estar, na sua amplitude de 10x5 metros,  
abre-se, através de paredes envidraçadas, para a 
paisagem circundante, sendo esta uma dinâmica 
componente da decoração do aposento. Pensado para 
ocupar um nível mais baixo do que a restante habitação, 
este compartimento lança as suas vistas desanuviadas 
sobre o lago.
O piso superior desenvolve-se seguindo os mesmos 
critérios dispositivos do inferior. Na parte fronteiriça, 
estão localizados os quartos destinados aos futuros 
filhos do casal. A suíte dos proprietários da casa 
desenvolve-se como uma ponte, unindo os dois 
volumes do andar inferior, e prolonga-se para lá deles 
– uma protuberância que conquista o melhor panorama 
do lago, parecendo flutuar sobre a água.

The functional design of the property divides, with the 
help of a shallow indoor swimming pool, the areas 
devoted to the social spaces into two, with the dining 
room and the kitchen occupying one part and the living 
room located in the other, flanking the lake. Thanks to 
this pool, an echo of the exterior body of water, the light 
indirectly penetrates the building, gently bathing it. The 
two areas of the house are connected by a glass bridge, 
under which water flows, fluid and refreshing.
The living room, with its generous dimensions 
(10x5 metres), opens up through glass walls to the 
surrounding landscape, with the latter becoming a 
dynamic component of the room’s decoration. Designed 
to occupy a lower level than the rest of the house, this 
room enjoys uninterrupted views over the lake.  
The upper floor is developed to the same criteria as the 
lower one. In the front section, we find the rooms that 
will one day belong to the couple’s children-to-be. The 
owners’ suite develops like a bridge, connecting the two 
volumes of the floor below, and extending out beyond 
them – a protrusion that achieves the best views over 
the lake, as if floating above the water.



House Traders / 32

A piscina exterior precipita-se no lago, os raios solares em espelho 
na superfície mansa da água a serem reflectidos para todos os 
recantos da casa, preenchendo-a de diversas gradações de luz.
Construção habitacional inovadora, expressiva de uma voz 
arquitectónica original, The Black House foi premiada com o 
galardão House of the Year 2009, conferido pelo jornal diário 
argentino Clarín.
A preto e branco, matizes acendidos pela luminosidade coada do 
lago, The Black House impõe-se pelas suas linhas minimalistas e 
contemporâneas na orla ribeirinha e lacustre que a acolhe.

The outdoor pool drops off into the lake, the sun’s rays mirrored on 
the calm surface of the water, reflected in every corner of the house, 
filling it with a range of intensities of light. 
An innovative residential construction, expressive of a unique 
architectural voice, The Black House was voted House of the Year 
2009, by Argentina’s Clarín daily newspaper.
In black and white, colours ignited by the light emanating from 
the lake, The Black House stands out for its minimalist and 
contemporary design in its memorable lakeside setting.

www.andresremy.com
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A enorme paixão pelos projectos que abraça 
ditou-lhe o percurso profissional. Arquitecto 
de formação, Vítor Almeida concebeu o atelier 
eu.sei.que.vou.te.amar para criar um universo 
único e especial, desde o projecto ao design 
de interiores até à produção exclusiva de 
peças de mobiliário. 
Sem presunções, admite que o cunho que 
imprime nos seus trabalhos se relaciona com 
a entrega, a partilha e o diálogo indispensável 
com os clientes. Como nos canta Tom Jobim, 
eu.sei.que.vou.te.amar provoca sentimentos 
«por toda a vida». 

The great passion for projects taken on has 
dictated his professional path. A trained 
architect, Vítor Almeida founded the eu.sei.
que.vou.te.amar studio to create a unique 
and special universe, covering everything 
from project design to every phase of the 
interior design process and also the exclusive 
production of furniture.
Without pretence, he admits that mark he 
leaves on his work is related to the devotion, 
sharing and indispensable dialogue he has 
with his clients. As Tom Jobim reveals in his 
song, «eu.sei.que.vou.te.amar» (I.know.
that.I.will.love.you) provokes feelings «for 
your entire life».

eu.sei.que.vou.te.amar

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias de Photographs by ORLANDO FONSECA

A Alma e (de)Coração dos Espaços 
The Heart and Soul of Spaces

1

1 /2/3/ Showroom eu.sei.que.vou.te.amar 4 / Vítor Almeida
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Qual é a assinatura impressa pelo seu trabalho? 
Tendo em conta que uma assinatura deverá ser sempre efectuada 
da mesma forma, diria que não tenho uma assinatura. Dois 
trabalhos executados por mim podem tomar configurações 
completamente distintas pois as adequações dos mesmos ao 
espaço e ao cliente em questão podem variar muito. Os meus 
trabalhos não são identificáveis pela assinatura no produto final, 
mas sim pela forma como desenvolvo todo o processo de trabalho 
e execução. Este sim, trabalha com variáveis, mas desenrola-se 
sempre da mesma forma: ligação muito estreita com o cliente, 
chegando mesmo a entrar no processo da vivência diária, 
trabalhando toda a proposta maioritariamente no local. Existem 
clientes que não entram sequer na loja, pois acontece muitas vezes 
ver, por exemplo, os tecidos na loja e resultarem muito bem, mas 
quando os levo a casa do cliente, com a luz e as condicionantes 
locais, os mesmos parecerem perfeitamente desadequados. 
Para além disso, há muito cuidado na escolha dos materiais e 
acabamentos, sendo estes verificados por mim junto das diversas 
especialidades que intervêm na execução dos trabalhos.

O que serve de inspiração para os seus diversos projectos?
Tanta coisa! A inspiração pode vir de uma peça existente, de uma 
sensação que o espaço me fez sentir, de uma vontade do cliente… 
Não há uma inspiração que sirva todos os meus projectos. Existem 
várias… tantas quantas as particularidades dos mesmos.

Que importância têm as tendências no desenvolvimento dos seus 
espaços?
Não sou escravo de uma tendência, nem sequer oriento um trabalho 
na direcção do que a moda possa ditar. Digo mesmo que não gosto 
nada quando se lê ou diz: «a tendência da estação é o…». Existem 
tantos factores que podem influenciar uma escolha! E uma tendência 
não será uma delas! Quando escolho um tecido, ele pode ser de uma 
colecção perfeitamente actual ou de uma colecção já com algum 
tempo. Já no mobiliário, aposto essencialmente em peças que se 
possam enquadrar tanto em ambientes mais clássicos como em 
ambientes mais contemporâneos, e a mesma peça pode estar 
colocada num desses dois ambientes e estar perfeitamente integrada!

Há algum elemento primordial no seu trabalho? Luz, cor, 
matéria…
A luz e a cor. A luz pode influenciar todo o ambiente e toda a paleta 
de cores (pois a mesma influi na leitura destas). Gosto imenso de 
usar cor. Normalmente em almofadas e pequenos acessórios, que 
permitem, se caso for, alterar um ambiente apenas com pequenas 
mexidas. No uso da cor não tenho nenhum preconceito: uso-as 
todas, desde que faça sentido!

Do que mais gosta no trabalho que desenvolve?
Essencialmente da diversidade dos desafios que me são colocados. 
Fazer o projecto de uma casa e depois desenvolver o projecto de 
interiores, ou apenas executar uma peça que remate uma situação 
existente, ou até mesmo desenhar um faqueiro…

Qual a peça de mobiliário ou elemento que não dispensa na 
decoração de um espaço?
Não dispenso a escolha de boas soluções de iluminação, que 
permitam diferentes cenários e desempenhos no projecto acabado. 
Diria ainda, em oposição à pergunta, que no mobiliário dispenso 
todas as peças que não tenham o meu desenho e assinatura… é esta 
uma das formas de garantir o cunho exclusivo nos meus trabalhos.

What design signature can be seen in your work?
Taking into account that a signature should always retain the same 
form, I would say that I don’t actually have one. Two works I have 
carried out can take on completely different configurations, as 
fitting each of them to the space and client in question can greatly 
vary. My works are not identifiable by the design signature left on 
the final product, rather in the way the whole work and execution 
process unfolds. This also involves variables, but it always develops 
in the same way: a close relationship with the client, to the extent 
of entering into the process of experiencing everyday life, working 
on most of the suggestion on site. There are clients that don’t even 
enter the shop, as often, for example, they see the fabrics on display 
in the shop, and they like them, but when I take them to the client’s 
house, the light and conditioning factors reveal the same fabrics to 
be unsuitable. Besides this, a great deal of care goes into choosing 
materials and finishes, with me checking these against the many 
details that come into play in the execution of the job.

What inspires you in your many projects?
So many things! Inspiration can come from an existing piece, from a 
sensation the space makes me feel, from a wish of the client. There 
is no one source of inspiration serving all of my projects. There are 
many, as many as the details each one has.

What importance do latest trends have on the development of 
your spaces?
I’m not a slave to fashion; I don’t even guide a work into the direction 
that fashion could dictate. I would even say that I dislike anything 
that reads or says: «this season’s fashion is...». There are so many 
factors that can influence a choice! And a trend isn’t one of them! 
When I choose a fabric, it can be from an entirely contemporary 
collection or from a collection that’s somewhat older. As for 
furniture, I essentially choose pieces that can fit just as well into 
more classic environments, as into more contemporary ones, and 
the same piece can be placed into one of either of these settings 
and fit in perfectly!

Is there a primary element to your work? Light, colour, material...
Light and colour. Light can influence the entire setting and the entire 
palette of colours (as light influences how you read them). I really 
love to use colour. Normally in cushions and small accessories, 
allowing you, when possible, to change the setting with just a few 
changes. There is no concept behind my use of colour: I use them all, 
whatever makes sense!

What do enjoy most about the work you do?
Essentially the diversity of challenges I have to face. To design a 
house and then develop the interior design project, or just make one 
piece that puts the finishing touch to an existing situation, or even 
designing a canteen of cutlery...

What piece of furniture or item can you not do without when 
decorating a space?
I can’t go without a choice of good lighting solutions, which allow 
different settings and interpretations of the finished project. I would 
also say, in opposition to the question, that in terms of furniture 
have no need for pieces that do not have my design or signature... 
this is one way to ensure the exclusive nature of my work.
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Recentemente estabeleceu uma parceria com Nuno Baltazar para 
a criação de uma linha de mobiliário. Quer desvendar um pouco o 
conceito concebido?
A colecção desenvolvida em parceria com Nuno Baltazar surge 
como uma extensão do universo Baltazar, reflectindo o mesmo 
espírito sofisticado, romântico e couture, mas desta vez para a casa.
A primeira colecção foi apresentada em Maio de 2009 na CasaDécor, 
estando já a ser preparada a segunda, com lançamento agendado 
para Junho de 2010 no OportoShow. Entretanto marcaremos 
presença no evento Portugal Brands em Milão, agora em Abril, onde 
se farão algumas reedições de peças da primeira colecção.

Para terminar, o que o levou a escolher o título da música de Tom 
Jobim para o seu atelier?
Diria que nem só do que está feito e em exposição vive a minha loja. 
Sou também responsável por diversos projectos de decoração de 
interiores, perfeitamente personalizados, em consonância com as 
aspirações de cada cliente. E é da intersecção das duas vontades, 
das duas linguagens, que nascem espaços inigualáveis, feitos para 
amar! É desta certeza que nasce o nome da loja: eu.sei.que.vou.
te.amar... Poderá parecer à primeira vista presunção, mas, de facto, 
a experiência tem-me comprovado que quem aqui compra sai com 
uma certeza: a de que vai «amar» os objectos que adquire. Como 
alguém também disse, «nota-se o amor e empenho que entrega 
aos seus trabalhos... isso sente-se!»... Acho mesmo que se sente... 
Enfim, é um nome que cumpriu o objectivo: o de não deixar  
ninguém indiferente!

Arquitectura // Architecture

You recently established a partnership with Nuno Baltazar  
to create a range of furniture. Can you tell us something  
about this concept?
The collection developed in partnership with Nuno Baltazar came 
about as an extension of the Baltazar universe, reflecting the same 
sophisticated, romantic and couture spirit, but this time  
for the home.
The first collection was presented in May 2009 at CasaDécor, and 
the second is being prepared now, to be launched in June, 2010, at 
OportoShow. In the meantime we are present at the Portugal Brands 
event in Milan, in April this year, with some new edition of the pieces 
from the first collection.

And finally, what led you to use the lyrics of Tom Jobim as the 
name for your studio?
I would say that my shop lives from more than what has been done 
already or what can be seen. I am also responsible for many interior 
design projects, perfectly personalised, in fitting with the aspirations 
of every client. And it is in this intersection of two wishes, of two 
languages, that unique spaces are born, made to be loved! It is from 
this certainty that the name of the shop is born: eu.sei.que.vou.
te.amar. It could at first glance seem a little presumptuous, but, in 
actual fact experience shows that I’m right, that when someone 
buys here they leave with one certainty: that they will «love» the 
objects they buy. As someone else once said, «you can sense the 
love and devotion he brings to his work... you can just feel it!» I really 
think you can feel it. And so, it’s a name that fits the bill: to leave no 
one unmoved!
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No Compasso da Cidade
To the Beat of the City

Hotel Decor // Hotel Décor

Mandarin 
Oriental

Contemporâneo, e ao mesmo tempo intimista, o 
Mandarin Oriental, em Barcelona, é um luxuoso hotel, 
onde a designer espanhola Patricia Urquiola espelhou 
em cada divisão, em cada parede, em cada esquina, 
o delicado cruzamento entre o carácter cosmopolita 
e aprimorado da grande cidade mediterrânica, e a 
magnificência inconfundível dos hotéis do grupo 
Mandarin Oriental.
No hotel Mandarin Oriental convivem sob o mesmo 
espaço 98 quartos e suítes, o restaurante Moments 
sob a alçada do Chef Carme Ruscalleda, o Banker’s 
Bar, o restaurante Blanc, o Spa e o Jardim Mimosa. 
Cada um destes lugares, tradicionalmente designados 
ao descanso e ao convívio, é um apelo ao encontro, 
à apreciação de um artefacto de arte. Existe em todo 
o edifício uma sensação de elegância intemporal 
expressa através de modulações tão singelas como a 
abundância e confiança dos tons branco e creme, ou do 
senso de escala excepcional de linhas elementares. A 
adornar este retrato, fielmente desenhado por Patricia 
Urquiola, toques que reflectem a leveza e fragilidade 

Contemporary and at the same time cosy, the 
Mandarin Oriental in Barcelona is a luxury hotel in which 
Spanish designer Patricia Urquiola has expressed in 
every room, on every wall, in every corner, the delicate 
meeting between the cosmopolitan and sophisticated 
character of the major Mediterranean city and the 
unmistakeable magnificence of hotels within the 
Mandarin Oriental group.
The Mandarin Oriental hotel is home to 98 rooms and 
suites, the Moments restaurant, under the guidance 
of chef Carme Ruscalleda, the Banker’s Bar, the Blanc 
restaurant and the Mimosa Garden. Each of these 
places, traditionally considered for relaxation and 
socialising, is an invitation to the introduction and 
appreciation of a piece of art. Throughout the building 
there is a sensation of timeless elegance expressed 
through simple fluctuations such as the abundance 
and confidence of white and cream, or the exceptional 
sense of scale of the elementary lines. Adorning this 
portrait, faithfully designed by Patricia Urquiola, touches 
that reflect the lightness and fragility of elements such 

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by 
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA
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Arquitectura // Architecture

de elementos como o origami e as rendas arrevesadas, 
e um mobiliário avant-garde bem sentado ao lado de 
detalhes orientais, como as grandiosas telas de parede 
ou os armários inspirados nas caixas lacadas chinesas. 
A mobília é aliás um elemento bem vincado em todo 
o campo. É a partir de poltronas de estilo escandinavo 
presentes no restaurante Moments, do sofá altivo do 
átrio – uma adaptação de um tradicional Chesterfield 
–, do tapete de tartan, reminiscência de associações 
de cavalheiros outrora em voga nesta cidade, ou da 
estranha e admirável tábua de passar a ferro que serve 
de peça central no lounge do restaurante Blanc que a 
designer constrói um processo decorativo que mais 
do que embelezar confere animação e luz ao hotel, 
aspecto que de outra forma seria pouco provável. 

Possivelmente o pormenor mais espectacular de todo o 
design do hotel é a grandiosa rede metálica rectangular 
pendurada sobre as mesas do restaurante Blanc, um 
efeito que permite uma maior privacidade a todos 
aqueles que escolham o Mandarin Oriental para deguste 
gastronómico. Acima desta estrutura, um jardim, 
também ele suspenso, criado através da conjugação de 
um considerável número de plantas.
Para todos aqueles que procuram mais do que uma 
noite de repouso, ou mais do que uma refeição bem 
condimentada, existe o requintado e surpreendente 
Jardim Mimosa, uma colaboração entre a designer 
Patricia Urquiola e a arquitecta paisagística Beth 
Figueras, e o Spa, espaço dotado de uma estética 
minimalista, de madeira escura e tectos negros, um 
contraste perfeito com o pavimento branco e com o 
olhar biológico da pedra molhada.

Hotel Decor // Hotel Décor

as origami and intricate lacework, and avant-garde 
furniture positioned next to oriental details, such as the 
grandiose wall canvases or the wardrobes inspired by 
Chinese lacquer boxes. The furniture is actually a striking 
feature throughout the building. Through Scandinavian 
style armchairs in the Moments restaurant, the stunning 
sofa in the lobby – an adaptation of a traditional 
Chesterfield –, the tartan rug, reminiscent of the orders 
of knights once in vogue in this city, or the strange yet 
fascinating ironing board that serves as the central piece 
for the lounge in the Blanc restaurant, the designer 
builds a decorative process that more than embellishing 
confers happiness and light to the hotel, an aspect that 
would be quite improbable in any other way. Possibly the 
most spectacular detail of all of the hotel’s design is the 

grandiose rectangular metallic mesh hanging above the 
tables of the Blanc restaurant, an effect that provides 
greater privacy to anyone choosing the Mandarin 
Oriental as a place to dine. Above this structure, a 
garden, it too hanging, is created through the collection 
of a considerable number of plants.
For anyone looking for more than just a night’s rest, 
or for more than a well seasoned meal, there is 
the sophisticated and stunning Mimosa Garden, a 
collaboration between designer Patricia Arquiola and 
landscape gardener Beth Figueras, and the Spa, a facility 
endowed with minimalist looks, dark wood and black 
ceilings, a perfect contrast with the white flooring and 
with the organic feel of wet stone. 
Designed in a contemporary yet timeless style that 
reproduces its oriental heritage, the Mandarin Oriental 
hotel in Barcelona, is home to an exclusive and 
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Desenhado num estilo coetâneo e intemporal que 
reproduz a herança oriental, o hotel Mandarin Oriental, 
em Barcelona, encerra um ambiente exclusivo e 
cativante assente em três elementos: a localização 
central, no Passeig de Grácia, entre as agitadas Ramblas 
e o enigmático Bairro Gótico, a excelente arquitectura de 
um edifício do séc. XX e, mais importante, a inteligência 
criativa da designer espanhola Patricia Urquiola.

Hotel Decor // Hotel Décor

captivating environment, based on three elements: the 
central location, on the Passeig de Grácia, between the 
busy Las Ramblas and the enigmatic gothic quarter; 
the excellent architecture of a 20th-century building; 
and, most importantly, the creative intelligence of the 
Spanish designer Patricia Urquiola.   

http://m.mandarinoriental.com/barcelona
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Abraçando as mais recentes tendências de decoração 
de interiores, a Gualtorres alia uma criteriosa selecção 
de materiais a um design de vanguarda. Perto de 
completar dez anos de actividade, a empresa, situada 
no norte de Portugal, investe em produtos de 
referência, onde cada detalhe é inventado com  
cuidado e dedicação.
Reconhecida pela produção de mobiliário 
contemporâneo, a empresa é, neste momento, 
detentora das marcas Gual e Tempi, que representam 
um leque de soluções ousadas e originais numa 

simbiose perfeita com traços de sobriedade. A irreverência da nova 
colecção de complementos traduz uma máxima de qualidade entre 
a fantasia e o requinte, destacando o lado estético das peças e 
provocando diferentes emoções a quem convive com elas. 
Sinónimo de excelência no domínio da concepção e execução de 
mobiliário português, a Gualtorres reúne um conjunto de produtos 
que possibilitam espaços interiores únicos, onde o conforto é 
protagonista. Com uma estratégia bem definida na divulgação das 
marcas, a aposta na internacionalização ultrapassa fronteiras no 
sentido da Europa, Angola e Dubai.

Embracing the latest interior design trends, Gualtorres 
combines careful material selection with cutting edge 
design. Founded almost ten years ago, the company, 
located in the north of Portugal, invests in leading 
products, where every detail is invented with  
care and dedication.
Recognised for producing contemporary furniture, 
the company currently hold two brands – Gual and 
Tempi –, which represent a range of daring and original 
solutions in a perfect combination with simple lines. 
The irreverence of the new collection of accessories 

represents a concept of quality between fantasy and refinement, 
highlighting the aesthetic side to the pieces and provoking different 
emotions in the people who live in contact with them.
Synonymous with excellence in the area of design and manufacture 
of Portuguese furniture, Gualtorres brings together a series of 
products, enabling the creation of unique spaces, in which comfort 
plays a leading role. With a well defined strategy in brand marketing, 
investment in internationalisation has helped the company to cross 
borders, reaching the rest of Europe, Angola and Dubai. 

Entre a Fantasia e o Requinte…
Between Fantasy and Refinement…

Gualtorres – Indústria e Design de Mobiliário, Lda
Rua de Santo António, 123 | 4585-352 Rebordosa – Paredes | Tel / Fax:  +351 224 449 173 / 75 | comercial@gualtorres.pt | www.gualtorres.pt

Fotografia em Vale Pisão
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Vondom

A marca Vondom e o designer Karim Rashid associaram-se para 
desenvolver cerca de 50 propostas de mobiliário de exterior e 
interior. Empenhada em evoluir para um design mais inovador e 
enriquecedor, a empresa espanhola associou-se a este artista de 
renome internacional e apresentou um conjunto de 50 objectos 
agrupados em seis colecções caracterizadas por uma nova 
linguagem, por novas formas e pela funcionalidade e dinamismo 
que emanam. Destaque para a Doux, uma cadeira de interior e 
exterior de traços orgânicos, espontâneos e coloridos, desenhada 
para tocar, sentir e desfrutar. 
Esta nova família de produtos da Vondom cria ambientes que se 
distinguem pela originalidade e afirmação do design, uma aposta 
cada vez mais forte da marca.

The brand Vondom and designer Karim Rashid have joined forces 
to develop some 50 furniture ideas for indoors and out. Dedicated 
to evolving towards a more innovative and enriching design, the 
Spanish company has joined forces with this artist of international 
renown and presented a series of 50 objects grouped into six 
collections characterised by a new language, by new forms and by 
the functionality and dynamism they emanate. A highlight within 
the collections, Doux, an indoor and outdoor chair, with organic, 
spontaneous and colourful lines, designed to touch, to feel and  
to enjoy.
This new family of Vondom products creates environments that 
stand out for their originality and design strength, revealing the 
growing investment placed in the brand.

A Visão de Karim Rashid
The Vision of Karim Rashid

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by VONDOM
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Fold

O enlace sublime entre a contemporaneidade dos 
materiais, do presente, com o design dos anos 60, do 
passado. Uma configuração única manifestada em 
Fold, uma linha de mobiliário de exterior da reconhecida 
marca internacional Royal Botania.
Executados cuidadosamente, os assentos são 
detalhados por placas de acrílico, complementadas de 
forma delicada pelo brilhante do aço inoxidável polido. 
A diversidade de módulos Fold pode ser conciliada 
de inúmeras formas, definindo as combinações 
mais variadas consoante as exigências do espaço ou 
adequadas às necessidades dos clientes. A decoração 
fica ultimada com as opcionais e luxuosas almofadas 
coloridas que ressaltam na linha de mobiliário de 
exterior Fold.

The sublime relationship between the contemporary feel 
of the materials, from the present, with the design of the 
1960s, from the past. A unique configuration brought to 
life in Fold, a range of outdoor furniture from respected 
international band Royal Botania.
Carefully made, the seats feature acrylic sheets 
complemented delicately by the sheen of polished 
stainless steel. The diversity of Fold modules can be 
combined in many ways, defining the most varied 
of combinations according to the requirements of 
the space or fitted to the wishes of the clients. The 
decoration is finished with optional luxurious coloured 
cushions, creating a highlight in the Fold exterior 
furniture range. 

Passado e Presente
Past and Present

www.royalbotania.com
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Um banco de jardim ou um vaso? A dúvida paira no ar ao 
descobrirmos a Connectivity Island. O designer belga, 
Alain Gilles, aplicou a sobreposição de conceitos e de 
funcionalidades numa peça de mobiliário desenhada 
para a Urbastyle. A multiplicidade das formas 
geométricas dos bancos e dos vasos permitem que o 
utilizador defina o movimento que pretende dar aos 
módulos, criando estruturas orgânicas em constante 
mudança e vivacidade.
Como área de repouso, com pequenos apontamentos 
naturais, a Connectivity Island pode decorar 
simultaneamente um espaço interior, como ornamentar 
um local exterior uma vez que, ao ser produzida em 
betão, numa ampla variedade de cores, tem uma 
durabilidade intensa. 

A garden bench or a planter? The doubt hangs in the air 
as we discover Connectivity Island. The Belgian designer 
Alain Gilles has applied the overlaying of concepts 
and functionalities to a piece of furniture designed for 
Urbastyle. The multiplicity of the geometric forms of the 
benches and of the planters allows the user to define 
the movement he/she wants to give to the modules, 
creating constantly changing and life-filled organic 
structures.
As a place to rest, with small natural details, the 
Connectivity Island can equally decorate an indoor 
space, as adorn an outdoor location, as it is made out of 
concrete in wide range of colours and is highly durable. 

Connectivity Island
Dois em Um
Two in One Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ALAIN GILLES

www.urbastyle.be
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Empresa de mobiliário especializada na produção de móveis para 
instituições de ensino, a Nautilus tem apostado, nos seus 12 anos de 
existência, na inovação e na qualidade dos seus produtos, vectores 
que têm contribuído para se afirmar como referência no mercado 
europeu do mobiliário escolar.
Com uma eclética gama de soluções, que abrange propostas 
desde o pré-escolar até ao ensino superior, a Nautilus apresenta 
igualmente linhas de mobiliário específico para Bibliotecas/
Mediatecas, Museus e para habitações, garantindo a excelência 
como factor transversal a todas as suas colecções. 
Exemplo da inovação prosseguida pela empresa portuguesa, o 
Netboard tem conhecido um inegável sucesso tanto em território 
nacional como além-fronteiras. Estação interactiva que incorpora 
um quadro interactivo, um projector de curta distância e um 
computador, o Netboard é regulável em altura e é facilmente 
transportado. Pela criatividade apresentada, o Netboard venceu 
o Worlddidac 2008, o maior prémio internacional de inovação no 
sector da educação, num reconhecimento da superioridade dos 
produtos com assinatura Nautilus.

A furniture company specialised in the production of furniture for 
teaching institutions, Nautilus has focused throughout its 12 years 
of existence on innovation and the quality of its products, areas that 
have helped make a name for it within the European school  
furniture market.
With an eclectic range of solutions, including suggestions from 
preschool to further education, Nautilus also presents ranges of 
furniture designed for libraries or media libraries, museums and for 
homes, ensuring excellence throughout all its collections.
An example of the innovation achieved by the Portuguese company, 
Netboard has enjoyed irrefutable success both in Portugal and 
abroad. An interactive solution incorporating an interactive board, 
computer and projector for multimedia presentations, the Netboard 
is height adjustable and easily transported. For the creativity it 
presents, the Netboard was awarded the Worlddidac 2008, the most 
important international innovation prize in the education sector,  
in recognition of the superiority of products bearing  
the Nautilus name.

Qualidade Superior
Superior Quality

Nautilus, S.A.  
Rua Nossa Senhora da Livração, 1250-1300 | Apartado 162 | 4515-161 Foz do Sousa 
Tel. +351 224 507 420 | Fax +351 224 507 429  
marknet@nautilus.pt | www.nautilus.pt

NautilusPU
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Para responder às necessidades peculiares 
de cada cliente, os sistemas de divisórias 
Bamer são de elevada facilidade de 
personalização, podendo ser aplicados nos 
mais variados projectos estruturais, seguindo 
uma linha de organização muito aprimorada. 
O sistema de divisórias Uma Wall System é 
muito versátil uma vez que a variedade de 
materiais e soluções o permite enquadrar 
em diversos espaços. 
A Bamer dispõe também do modelo Slim 
Wall System que, ao unir os vidros, dispensa 
elementos verticais, criando uma linha de 
continuidade nos painéis.
Como sistema de armários e paredes de 
arquivo, a série Occa Wall System é ideal para 
complementar as restantes linhas da Bamer, 
criando uma área de organização exímia.
A certificação dos sistemas de divisórias é 
garantida pelo profissionalismo e qualidade 
da concepção e produção da Bamer, que 
actua em Portugal, Espanha e Angola.

To meet the unique needs of each customer, 
the partition systems Bamer are of high 
ease of customization and can be applied in 
various infrastructure projects, following a 
much improved organization line.
The partition system Uma Wall System is 
very versatile as the variety of materials 
and solutions applied can be used in several 
types of spaces.
Bamer also has the Slim Wall System model 
that, by uniting glasses, does not need 
vertical elements, creating a continuity  
line in panels.
As a cabinets and wall file system, the series 
Occa Wall System is ideal to complement 
the other lines of Bamer, making a notable 
organized space.
The certification of the partitions is ensured 
by the professionalism and by conception 
and production quality of Bamer, which 
operates in Portugal, Spain and Angola.

Bamer – Sistemas de Divisórias, Lda.
Zona Industrial de Oiã, Lote 3 B | 3770 – 059 Oiã
www.bamer.pt

Ambientes Perfeitos
Perfect Environements

BamerPU
B
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Em quase dez anos de trabalho, a Cordeuropa  
continua a criar lugares únicos com a essência e a  
alma que lhes é pedida.
Dedicada à concepção, remodelação e execução 
de interiores de escritório, delimitando os espaços 
com sistemas integrados de divisórias ou através de 
mobiliário exclusivo para open spaces, a Cordeuropa 
actua em todo o território nacional tendo as pessoas 
como elemento central e diferenciador. Uma equipa de 
15 colaboradores que gosta muito do que faz garante 
toda a diferença no resultado final de cada projecto, 

desde a ideia global até à personalização da chávena 
de café, personalizando de forma única o ambiente e a 
decoração de cada local.
Com o apoio de grandes marcas internacionais da área 
do mobiliário e através de parcerias estratégicas com 
empresas especializadas no fornecimento de outros 
serviços, a Cordeuropa garante serviços de redes de voz 
e dados, ar condicionado e iluminação.

After almost ten years of activity, Cordeuropa continues 
to create unique places with the essence and soul that is 
asked of them.
Dedicated to the design, renovation and creation of 
office interiors, defining the spaces with systems with 
dividing walls or through exclusive furniture for open 
plan spaces, Cordeuropa works across the whole of 
Portugal, with people at its core and what makes all 
the difference. A team of 15 employees that love what 
they’re doing ensures the unique quality of the final 
result of each project, from the overall idea to the 

Espaços com Carácter
Spaces with Personality

Cordeuropa – Comércio e Mobiliário de Escritórios, Lda
Av. do Lis n.º46 | 2410-501 Cortes – Leiria
Tel. +351 244 892 576 | Fax +351 244 892 577
geral@cordeuropa.com

Cordeuropa

personalisation of a coffee cup, personalising like no 
other the environment and decoration of each place.
With the support of major international furniture brands 
and through strategic partnerships with companies 
specialised in supplying other services, Cordeuropa 
guarantees voice and data network services, as well as 
air conditioning and lighting.

Mobiliário de Escritório // Office Furniture
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Louis Vuitton
Kobe Maison

A Terra do Sol Nascente irradia um novo brilho e uma 
sumptuosidade mais intensa com a chegada do glamour Louis 
Vuitton ao país. As exclusivas peças de vestuário e os incontornáveis 
artigos de luxo, desenhados pelo estilista Marc Jacobs, vão estar à 
mercê dos olhares atentos dos cidadãos de Kobe, no Japão.
Depois dos Campos Elísios, em Paris, Canton Road e Landmark, em 
Hong Kong, a Quinta Avenida, em Nova Iorque, Taipei, São Francisco, 
Macau e Las Vegas, a luxuosa marca parisiense abriu a sua nona 
Maison do mundo, ocupando dois pisos do antigo Hotel Oriental, no 
Kobe Kyoryuchi 25th Building.
Sob alçada do departamento de arquitectura da Louis Vuitton, o 
inigualável monograma da marca, com flores e estrelas em círculos 
e losangos, foi interpretado tridimensionalmente na fachada da 
Kobe Maison. Visível do interior para o exterior, configura-se um 
cenário único que, através da iluminação indirecta, permite que toda 
a frontaria cintile ao cair da noite. 

The Land of the Rising Sun radiates with new sparkle and a more 
intense sumptuousness with the arrival of Louis Vuitton glamour to 
the country. The exclusive pieces of clothing and the unmistakable 
luxury items, designed by fashion designer Marc Jacobs, are to be at 
the mercy of the attentive eyes of the citizens of Kobe, in Japan.
After the Champs Élysées, in Paris, Canton Road and Landmark, in 
Hong Kong, Fifth Avenue, in New York, Taipei, San Francisco, Macau 
and Las Vegas, the luxurious Parisian brand has opened its ninth 
Maison in the world, occupying two floors of the old Oriental Hotel, in 
the Kobe Kyoryuchi 25th Building.
Under the guiding vision of the architecture department of Louis 
Vuitton, the unequalled monogram of the brand, with flowers and 
stars in circles and diamonds, has been reinterpreted in three 
dimensions on the façade of the Kobe Maison. Visible from the 
interior looking out, a unique setting is configured, which through 
indirect lighting allows the entire front to sparkle as night falls.

Luxo a Oriente
Eastern Luxury

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by ©LOUIS VUITTON/DAICI ANO

Design //



House Traders / 67House Traders / 66

Interiormente, a Maison é dominada pela imponente 
escadaria em espiral que liga o primeiro piso à 
mezanine, um espaço dominado pela luz natural que 
trespassa a fachada. Distinguida pela integração da 
arte e do luxo nas áreas comerciais, a Louis Vuitton 
introduziu na Kobe Maison uma escultura do talentoso 
artista de Nova Iorque, Alyson Shotz. Composta por 
uma estrutura circular rodeada por uma malha metálica, 
a obra de arte floresce no segundo andar, na zona de 
calçado de mulher, pendendo majestosamente para 
o centro do piso inferior, onde o cliente se rende aos 
encantos dos distintos universos de produtos  
Louis Vuitton, dispostos sobre uma linha  
progressiva de plataformas.

Inside, the Maison is dominated by the impressive spiral 
staircase connecting the first floor to the mezzanine, 
a space highlighted by the natural light that passes 
through the façade. Distinguished by the integration of 
art and of luxury in the retail areas, Louis Vuitton has 
introduced to the Kobe Maison a sculpture by talented 
New York artist Alyson Shotz. Composed of a circular 
structure cloaked in a metal mesh, the work of art 
flourishes on the second floor, in the ladies footwear 
section, inclining majestically towards the centre of the 
lower floor, where the client surrenders to the charms 
of the many Louis Vuitton products, arranged on a 
progressive line of platforms.

www.louisvuitton.com

Design //
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Secção // Section

Edifício Bloom

A cadência constante e dinâmica das ondas 
do mar invade a cidade de Lisboa através 
do Edifício Bloom. Num serpentear pela rua 
de Campolide, o complexo de escritórios 
deixa-se enredar pela vista sobre Monsanto 
e o Aqueduto das Águas Livres.
O design moderno e vanguardista do Bloom 
promete transformar-se numa referência 
arquitectónica para a capital. A ondulação 
da fachada distribui-se por cinco pisos de 
escritórios, em open space, num total de  
933 m² por andar, e por quatro lojas  
com entradas independentes para o  
exterior do edifício. 
Os painéis solares para aquecer as águas e 
a fachada com lâminas de sombreamento 
para reduzir a exposição directa à luz solar, 
controlando a temperatura interna do 
complexo são algumas das particularidades 
que tornam o Edifício Bloom num dos 
primeiros empreendimentos de escritórios 
em Portugal com certificação energética  
de classe A. 
Com uma centralidade única, facilidade 
de acessos e estacionamento privativo, 
o espaço Bloom foi totalmente pensado 
para optimizar os negócios das empresas 
nele estabelecidas, dando-lhes máxima 
expressão, numa conciliação perfeita com o 
meio ambiente. 

The constant and dynamic rhythm of the 
sea’s waves invades the city of Lisbon 
through the Edifício Bloom. Winding its  
way along the Rua de Campolide, the  
office complex blends into views over  
Monsanto and the Aqueduto das Águas 
Livres aqueduct. 
The modern and cutting edge design of 
the Bloom building means that it is likely 
to become an architectural landmark for 
the capital. The undulation of the façade 
is distributed over five floors of open plan 
offices, with a total area of 933 m² on each 
floor, and through four shop units, with 
separate entrances to the exterior  
of the building.
The solar panels for water heating and the 
façade with shading blades to reduce direct 
exposure to sunlight, controlling the interior 
temperature of the complex, are some of 
the details that make the Edifício Bloom one 
of the first office developments in Portugal 
to boast class A energy certification.
With a unique centrality, ease of access 
and private parking, the Bloom building 
has been completely designed to optimise 
the business of the companies residing in 
it, giving them full expression in a perfect 
interaction with the environment. 

Negócios com Expressão
Business with Expression

www.edificiobloom.com
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Phoenix Island
Fénix (Re)Nascida 
Phoenix (Re)Born
Depois de viver largos séculos, ardia em chamas fulgurosas até 
renascer robustamente das próprias cinzas… A Fénix fabulada dá 
mote à Phoenix Island, mas esta não ressurge depois do fogo, antes 
emerge pela mão do homem, numa ilha artificial.
O traçado futurista da Phoenix Island, distintivamente ousado e 
moderno, tem a assinatura da MAD Architects. A ínsula vai ocupar 
uma superfície de 1250 metros de comprimento e 350 de largura, 
ficando conectada à ilha de Sanya através de uma ponte  
de 395 metros. Entre os cerca de 400 mil m² de área de construção, 
o projecto pretende definir-se como um espaço destinado ao 
turismo internacional da cidade. Situada na província chinesa de 
Hainan, a Phoenix Island será um paradisíaco local de férias, onde o 
visitante poderá descansar num exclusivo hotel de sete estrelas, de 
excêntrica forma ovular. A peculiar configuração oval é igualmente 
reinterpretada nos cinco blocos de apartamentos disponíveis na ilha 
que também vai dispor de diversos espaços comerciais, um clube 
privativo para iates e de um porto para navios transatlânticos.
Prevê-se que o (re)nascimento da Phoenix Island esteja  
concluído em 2014.

After surviving long centuries, it goes up in a burst of blazing 
flames before rising once again from its own ashes... The fabled 
phoenix gives its name to Phoenix Island, but this doesn’t rise 
from the dying embers, rather it appears from the hand of man, on 
an artificial island.
The futuristic design of Phoenix Island, distinctively daring and 
modern, is the brainchild of MAD Architects. The island will cover 
an area 1250 metres in length and 350 metres wide, and will be 
connected to the Island of Sanya by a 395-metre bridge. Throughout 
its 400,000-m² construction area, the project aims to represent 
the future of Sanya as an international tourism and resort centre. 
Located in China’s Hainan province, Phoenix Island will be an idyllic 
holiday setting, where the visitor will be able to relax in an exclusive 
and eccentrically egg-shaped seven-star hotel. The unusual oval 
configuration is also equally reinterpreted in the five apartment 
blocks on the island, which will also house several commercial 
spaces, a private yacht club and a harbour for international  
cruise liners.
The re(birth) of the Phoenix Island is set to take place in 2014.

Arquitectura // Architecture

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by MAD ARCHITECTS
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Contraste
Design Personalizado
Personalised Design
O empenho em projectar lugares e conceitos que comuniquem 
personalidade e carácter a todos aqueles que os vivenciam 
destaca-se em todos os projectos da Contraste, gabinete de 
Arquitectura, Design e Decoração de Interiores. Transportando os  
11 anos de experiência e know-how para cada trabalho, e 
dedicando-se a projectos de raiz e remodelações, nos domínios 
público e privado, a empresa posiciona a sua estratégia num 
serviço integrado – chave na mão. Identificando as necessidades 
diversificadas dos clientes, desenvolve, com elevado 
profissionalismo, soluções singulares sustentadas em noções  
tão elementares como o design, a funcionalidade,  
a segurança e a qualidade.
Com sede no norte do país, Vila do Conde, e sob a direcção de 
Miguel Caetano, a Contraste conta com um portfolio extenso com 
trabalhos tão diferentes como decorações de exteriores, áreas 
de lazer e diversão nocturna ou espaços comerciais. Mais do 
que simples decorações, a empresa faz da qualidade, da rapidez 
de resposta e do atendimento personalizado a sua imagem de 
marca. O resultado: projectos inovadores portadores de uma 
individualidade excepcional.

Contraste – Arquitectura, Design e Decoração de Interiores
Rua do Pinhal, n.º 242, 4485-524 Vila Chã – Vila do Conde
Tel. +351 252 671 117 / Telm. +351 965 055 490
geral@arquitecturacontraste.com
www.arquitecturacontraste.com

Commitment to designing places and concepts that communicate 
personality and character to everyone who experiences them is 
a highlight of every project from Contraste, Architecture, Design 
and Interior Design studio. Transmitting 11 years of experience and 
knowhow into each project, and dedicating itself to projects from 
scratch as well as refurbishments, within the public and private 
domain, the company directs its strategy towards a comprehensive, 
turnkey service. Indentifying the various needs of clients, it develops 
with superior professionalism, unique solutions supported by 
notions as essential as design, functionality, safety and quality.
Based in the north of Portugal, in Vila do Conde, and headed by 
Miguel Caetano, Contraste boasts a vast portfolio with a broad 
range of projects including exterior decoration, leisure and night 
entertainment areas, or retail outlets. More than simple decoration, 
the company makes of quality, quick turnarounds and personalised 
service its trademark. The result: innovative projects boasting 
exceptional individuality. 
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Entrevista // Interview

Alberto Campo Baeza concilia o ensino com 
a prática da arquitectura e vê essa dualidade 
como uma mais-valia para o desempenho do 
seu par de funções. Aos seus alunos passa-lhes 
a mensagem de que é preciso sonhar, mas com 
realismo. As obras são 37, tal como as peças de 
Shakespeare. A arquitectura é «essencial», tal 
como a poesia, mas também lírica quando tocada 
pela luz. Alberto Campo Baeza é o mestre da 
trilogia «ideia, luz e gravidade».  

Alberto Campo Baeza combines teaching 
architecture with practicing it, and sees this 
duality as an advantage to the success of his 
performance in both functions. To his pupils he 
passes on the message that you need to dream, 
but with realism. His projects number 37, just like 
Shakespeare’s plays. Architecture is «essential», 
just like poetry, but also lyrical when touched by 
light. Alberto Campo Baeza is the master of the 
«idea, light and gravity» trilogy.

Alberto Campo Baeza

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias gentilmente cedida por  Photographs kindly given by 
ESTUDIO ARQUITECTURA CAMPO BAEZA

A Materialização da Ideia
Materialising the Idea
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1 / Alberto Campo baeza 2 / 3/ Entre Catedrais, Cádiz, Espanha / Between Cathedrals, Cadiz, Spain / Fotografia de Photograph by Javier Callejas



Entrevista // Interview

Aconselha os seus alunos a fecharem os olhos para desfrutarem 
melhor a arquitectura. Porquê?
Alejandro de la Sota propunha aos seus alunos como primeiro 
exercício «a casa dos sonhos». Eu continuo a propô-la aos meus 
alunos. Para que entendam desde o início que é necessário Sonhar. 
Sonhar sonhos que são capazes de se transformarem em realidade. 
A arquitectura não é um processo em que no final fique pouco 
da ideia original. Muito pelo contrário, todo o processo é «em 
crescendo», em que essa ideia inicial, ao ir-se materializando, vai-
se revelando. Não deixo de me surpreender no final de cada uma 
das minhas obras. Parece mentira que elas estejam ali construídas.

Não gosta da etiqueta de minimalista. Prefere que a sua 
arquitectura seja adjectivada como essencial. Qual a essência do 
seu trabalho?
Minimalismo? Não obrigado. Não se chama minimalismo à Poesia. 
Não se chama minimalistas aos Poetas. É isso, a Poesia, que pretendia 
construir com cada uma das minhas obras, E, tal como os Poetas, 
tento chegar ao essencial, ao centro das questões que a Arquitectura 
apresenta. Por isso prefiro falar de uma Arquitectura Essencial. Tento 
fazer uma Arquitectura com a cabeça e com o coração, que, com 
apenas o número necessário de elementos, seja capaz de expressar o 
que quero fazer. E capaz de permanecer no tempo.

Apesar da aparente simplicidade da sua arquitectura, nem 
sempre ela é entendida. Qual a lógica dos seus projectos?
A aparente simplicidade, singeleza, da minha arquitectura é uma 
boa prova de tudo o que estou a dizer. Não dou relevância às modas, 
nem à forma pela forma nem aos elementos que a adornam. Agora 
todos torcem, quebram, dobram, curvam, colorem sem saber por 
quê ou para quê. É a moda. O Tempo, cruel, virá implacável e não 
ficará quase nada de tudo o que hoje preenche as nossas revistas  
de Arquitectura.
Nestas questões, mais do que falar da simplicidade, gosto de falar 
de destilação. Como se de vinho se tratasse. Necessita-se de uns 
ingredientes muito específicos em qualidade e em quantidade. E um 
lugar. E um longo tempo. O bom vinho, o melhor, geralmente requer 
um longo tempo. Como a Arquitectura. Preciso de cada vez mais 
tempo para os meus projectos.  

You advise your students to shut their eyes to better enjoy 
architecture. Why?
Alejandro de la Sota proposed to his students «the dream 
house» as their first exercise. I continue to propose this to my 
students. So that they understand from the outset that you need 
to dream. To dream dreams that are able to be transformed into 
reality. Architecture isn’t a process in which in the end little is left 
of the original idea. Quite the contrary, the entire process is «in 
crescendo», in which this initial idea, as it is materialised, is slowly 
revealed. I never stop being surprised at the end of each of my 
projects. It doesn’t seem true that they are there, built.

You don’t like the minimalist label. You prefer your architecture to 
be described as essential. What is the essence of your work?
Minimalism? No thank you. We don’t speak of minimalism in poetry. 
Poets are never referred to as minimalists. It is this, poetry, which I 
wanted to build with each one of my projects, and, just like poets, I 
tried to reach the essential, the centre of questions that architecture 
presents. And so I prefer to talk of an Essential Architecture. I try to 
do architecture with my head and with my heart, which, with just the 
necessary number of elements, is able to express what I want to do. 
And be able to remain in time.

Despite the apparent simplicity of your architecture, it isn’t 
always understood. What is the logic behind your projects?
The apparent simplicity, uniqueness, of my architecture is excellent 
proof of everything I am saying. I don’t give any importance to 
fashions, to form for form’s sake, or to elements that adorn it. 
Nowadays everyone twists, breaks, folds, curves, colours without 
known why and what for. It’s fashion. Time, cruel time, is a fickle 
beast and almost nothing of what today fills our architecture 
magazines will remain. In these questions, more than talking about 
simplicity, I like to talk about distillation. As if it is a wine. It needs 
some ingredients, very specific in terms of quality and quantity. And 
a place. And a long time. Good wine, the best, generally requires a 
long time. Like architecture. I need more and more time for  
my projects.

4

5

4 / 5/ MA: Museu da Memória de Andaluzia, Espanha / The MA: Andalucia’s Museum of Memory / Fotografia de Photograph by Javier Callejas
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In your book The Built Idea, you make an analogy between 
architecture and cooking rice. What is the time and the time 
needed to cook a good project?
Ludwig Wittgenstein’s proposal is well known: «In the philosophy 
race he who runs slowest wins. He who reaches the finish line last». 
And I agree, swapping the word philosophy for architecture. I believe 
that works of architecture, more than any other creative work, 
require a long time. Time for creation. Time for development. Time 
for construction. Time. Maybe that’s why I’ve only built 37 projects. 
I recently became aware of this fact, after a lunch with a faculty 
colleague, who told me he had built two thousand projects. When 
I got home, I made some calculations and all I got to was 37. On a 
lighter note, on the following day, when I was reading Shakespeare’s 
latest biography by Bill Bryson, I notices that Shakespeare had only 
written 37 plays. This made me feel much calmer.

«Idea, light and gravity. Nothing more and nothing less»?
I have been writing and practicing for some time 
that idea, gravity and light are the central themes to 
architecture. I’m not going to repeat it again. They are 
like the three legs supporting the architecture table.
Idea. How would it be possible to get something on its 
feet if we didn’t exactly know what we wanted to do? 
Using Latin words I say «Architectura sine Idea vana 
Architectura» [architecture with no idea is architecture 
with no reason]. Empty. And this idea shouldn’t be 
something vague and diffuse. Quite the contrary, the 
idea guiding a project is like a summary. 
Gravity. Unavoidable gravity that leads us to the 
consideration of a structure. Not just as an element 
able to transmit the loads of this gravity, but rather as 

7 8
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No seu livro A Ideia Construída, faz uma analogia entre a 
arquitectura e a cozedura do arroz. Qual é o tempo e o tempo 
necessários para a confecção de um bom projecto?
É bem conhecida a proposta de Ludwig Wittgenstein: «No curso de 
filosofia ganha o que consegue correr mais devagar. Aquele que 
atinge por último a meta final». E eu concordo, mudando a palavra 
filosofia por arquitectura. Acredito que as obras de Arquitectura, 
mais do que qualquer outro trabalho criativo, exigem um longo 
tempo. Tempo de criação. Tempo de desenvolvimento. Tempo de 
construção. Tempo.
Talvez seja por isso que eu apenas tenha construído 37 obras. 
Recentemente, tomei consciência deste facto, após um almoço com 
um colega de faculdade que me disse ter construído duas mil obras. 
Quando voltei para casa fiz a conta, não somava mais do que 37. 
Menos mal, que no dia seguinte, lendo a mais recente biografia de 
Shakespeare, de Bill Bryson, este escreveu que as peças compostas 
por Shakespeare eram apenas 37. Fiquei bem mais calmo.

«Ideia, luz e gravidade. Nada mais e nada menos»?
Venho escrevendo e praticando há algum tempo 
que, a ideia, a gravidade e a luz são temas centrais da 
Arquitectura. Não me importo de repeti-lo novamente.
Eles são como as três pernas de apoio à mesa  
de Arquitectura. 
Ideia. Como será possível colocar algo de pé se não 
sabemos bem o que queremos fazer? Utilizando 
palavras do Latim digo que «Architectura sine Idea 
vana Architectura est» [a Arquitectura sem Ideia é uma 
Arquitectura vã]. Vazia. E essa ideia não deve ser algo 
vago e difuso. Muito pelo contrário, a ideia que gera uma 
obra é como uma síntese. 
Gravidade. A incontornável gravidade que nos leva 

9 10
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6 /  Casa de Blas / The Blas House, Madrid, Espanha / Spain / Fotografia de Photograph by Hisao Suzuki
7 / 8/  Casa Gaspar, The Gaspar House, Cádiz, Espanha / Cadiz, Spain / Fotografia de Photograph by Hisao Suzuki
9 /  Caja Granada, Granada, Espanha / Spain / Fotografia de Photograph by Fernando Alma
10 / Caja Granada, Granada, Espanha / Spain / Fotografia de Photograph by Hisao Suzuki
11 / Centro de Inovação Tecnológica, Maiorca, Espanha / Centre for Technological Innovation, Mallorca, Spain / Fotografia de Photograph by Hisao Suzuki
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à consideração da estrutura. Não apenas como 
um elemento capaz de transmitir as cargas dessa 
gravidade, mas sim, como sendo o mais importante, 
capaz de definir a ordem do espaço. Como faz o 
esqueleto no corpo humano. É tão simples quanto isso.
Luz. E que posso eu dizer da Luz? Quando me atribuem 
a defesa da luz como se fosse algo meu, respondo 
sempre que é uma questão da própria Arquitectura. 
E como é um material que nos é dado gratuitamente, 
não o valorizamos como deveríamos. Talvez o material 
mais difícil de controlar, por estar em movimento. Mas 
é o mais importante. A luz, como o ar no instrumento 
musical, é o que faz com que o nosso trabalho soe como 
essa música inefável que é a Arquitectura.

Quais considera serem os seus projectos mais 
emblemáticos na aplicação da trilogia «ideia, luz  
e gravidade»?
As obras são como os filhos e custa eleger uma delas. 
A Caja de Granada como Impluvium de Luz ou o MA de 
Granada com o branco pátio elíptico rodeado pela rampa 
circular. A Casa Gaspar como Hortus conclusus ou a 
Casa de Blas e a Casa Olnick Spanu como Belvedere. Ou 
a última, Entre Catedrales, em Cádis, uma plataforma 
branca em frente ao Oceano Atlântico.

being the most important, able to define the order of the 
space. As the skeleton does in the human body. It’s as 
simple as that.
Light. And what can I say about light? When they 
attribute defending light to me, as if it belonged to me, 
I always reply that it is a question of architecture itself. 
And as it is a material that we are given for free, we do 
not value it as we should. Possibly the hardest material 
to control as it is always moving. But it is the most 
important. Light, like air in a musical instrument, is what 
makes our work sound like this delicious music that  
is architecture.

What would you consider to be your most symbolic 
projects in the application of the «idea, light and 
gravity» trilogy? 
My projects are like my children and it’s painful to choose 
just one of them. The Caja de Granada and Impluvium 
de Luz or the MA de Granada with the white elliptic 
courtyard surrounded by the circular ramp. The Casa 
Gaspar and the Hortus conclusus or the Casa de Blas 
and the Casa Olnick Spanu or Belvedere. Or the latest, 
Entre Catedrales, in Cadiz, a white platform facing the 
Atlantic Ocean.

Entrevista // Interview
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12 / 13/ Centro de Dia da Benetton, Trevieso, Itália / Day Care Centre for Benetton, Trevieso, Italy / Fotografia de Photograph by Marco Zanta
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Living Foz

O Living Foz, no Porto, é o novo trabalho da empresa J. Camilo, um 
empreendimento na zona privilegiada da Foz e debruçado sobre 
o Mar, a quarta construção de um projecto caracterizado pela 
sofisticação, conforto, e privacidade – o conceito Living.
Da autoria do arquitecto Paulo Fernandes Silva, do atelier dEMM, 
o Living Foz surpreende pela sua estética arquitectónica, pelo 
conforto e pela qualidade de vida que oferece. Com  
40 apartamentos de tipologias que variam entre o T2 e o T5, e com 
áreas compreendidas entre os 130 m2 e os 404 m2, as habitações 
estão dotadas de um design contemporâneo e aperfeiçoado, 
assente em traços simples, espaços amplos e materiais e 
revestimentos nobres como o betão branco, o mármore e a 
madeira. A arquitectura franca das suas varandas e o facto de serem 
recuadas faz com que beneficiem de uma total privacidade, algo 
difícil hoje em dia nas grandes metrópoles. A extensão das suas 

Living Foz, in Oporto, is the new project from company J. Camilo, 
a development within the exclusive Foz district, looking over the 
sea, and the fourth construction in a project characterised by 
sophistication, comfort and privacy – the Living concept.
Designed by architect Paulo Fernandes Silva, from dEMM studio, 
Living Foz stuns with its architectural looks, with its comfort and 
with the quality of life it offers. With 40 apartments, in configurations 
varying between 2-bedroom and 5-bedroom, and with areas of 
between 130 m² and 404 m², the properties feature design that is 
contemporary and polished, based on simple lines, generous spaces 
and premium materials and coverings, such as white concrete, 
marble and wood. The simple architecture of the verandas and 
the fact that they are retracted, means that they benefit from full 
privacy, something difficult to achieve nowadays in large cities. The 
extension of its residential areas is complemented by a series of 

Viver a Arquitectura
Living Architecture
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áreas residenciais é complementada por 
um agregado de valências como lugares 
ajardinados – com uma área aproximada 
de 1400 m2 –, cave com amplo espaço 
privado e garagem para duas a oito viaturas 
e arrumação extra. Neste projecto a J.Camilo 
apostou ainda noutras características de 
bem-estar e segurança, como a domótica, 
o aquecimento por meio de pavimento 
radiante, decks de madeira no exterior e um 
evoluído sistema de segurança.
A aposta na sustentabilidade é outro 
aspecto relevante que importa destacar. 
O Living Foz está equipado com painéis 
solares que auxiliam o aquecimento das 
águas domésticas, termóstatos que 
regulam a temperatura da água e do ar para 
evitar desperdícios, ecopontos domésticos 
em todas as casas, iluminação de baixo 
consumo com tecnologia LED, entre  
outras valências. 
A J. Camilo é uma construtora e promotora 
imobiliária com um legado de mais de  
30 anos de experiência. O conceito Living – 
Porto, Famalicão, Boavista e Foz – sublinha 
a genuinidade da vivência da habitação e da 
cidade, e enaltece a elegância e o conforto.

amenities, such as gardened areas – with 
a total area of some 1400 m² –, basement 
with plenty of private space and garage 
for two to eight cars, and storage, etc. In 
this project, J. Camilo has invested in other 
characteristics of well being and security, 
such as home automation, under floor 
heating, wooden decking in outdoor areas 
and a sophisticated security system. 
The focus on sustainability is another 
relevant aspect that should be highlighted. 
Living Foz is fitted with solar panels that 
help heat domestic water, thermostats to 
regulate water and air temperature to avoid 
waste, recycling stations in every home, low 
energy use lighting with LED technology, and 
other features.
J. Camilo is a real estate developer and 
builder with a history boasting more than 
30 years of experience. The Living concept 
– Porto, Famalicão, Boavista and Foz – 
stresses the authenticity of living of the 
property and of the city, and celebrates 
elegance and comfort.

J. Camilo
Rua Pedro Hispano, 182-198 | 4100 Porto
Tel. +351 226 052 320 | Fax +351 226 052 329
jcamilo@jcamilo.com | www.jcamilo.com
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A Taminvest – Engenharia e Construção tem como marca identitária 
um longo percurso no sector da construção civil, sendo distinguida 
pela qualidade, competência e rigor na realização de diversos 
investimentos imobiliários, mas também na construção de edifícios 
e na execução das mais diversas obras de infra-estruturas.
No entanto, o nome Taminvest – Engenharia e Construção 
ultrapassa o grupo a que pertence, a Taminvest SGPS, S.A., sedeada 
em Amarante, e que desenvolve um trabalho diferenciado, tanto em 
território nacional, como a nível internacional. O carácter único da 
empresa de engenharia e construção define-se pelo cumprimento 
criterioso dos contratos e dos prazos de entrega, justificado com um 
quadro técnico extremamente profissional e empenhado que faz uso 
dos melhores fornecedores de materiais, equipamentos e serviços.

Taminvest – Engenharia e Construção has enjoyed a long and 
fruitful career in the civil construction sector, earning a reputation 
for quality, competence and precision in the realisation of various 
real estate investments, and also for the construction of buildings 
and the execution of the most varied of infrastructural projects.
The name Taminvest – Engenharia e Construção has gone beyond 
the group to which it belongs, Taminvest SGPS, S.A., based in 
Amarante, working to a distinctive quality both in Portugal and 
abroad. The unique character of the engineering and construction 
company is defined by the careful fulfilment of contracts and 
delivery deadlines, backed by an extremely professional and 
dedicated technical team, using the best material, equipment and 
service suppliers and providers.

TAMINVEST engenharia  
e construção 
Compromissos de Qualidade
Quality Commitments

1 / Glicínias Shopping  2 /3/ Península Boutique  Center 4 / Cinema Vivacine Maia

1
2
3

4
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O sucesso e valor da Taminvest – Engenharia e Construção também 
saíram reforçados depois de, em 2007, a empresa ter apostado 
numa nova área de negócio que englobava a prestação de serviços 
para clientes exteriores ao grupo Taminvest. O êxito patenteado nos 
vários trabalhos de remodelação, como o Glicínias Shopping, em 
Aveiro, e o Península Boutique Center, no Porto, e na construção de 
novos espaços em centros comerciais, como os Cinemas Vivacine, 
na Guarda e na Maia, e Lusomundo, em Tavira, diferencia e habilita a 
Taminvest – Engenharia e Construção de confiança para responder 
eficazmente a qualquer projecto no sector da construção civil.

Taminvest – Engenharia e Construção, S.A.
Urb. do Outeiro – Ed. Miratâmega – Loja 2 | 4600 – 114 Amarante
Tel. 255 410 380 – Fax 255 410 389
www.taminvest.com  |  e-mail: taminvest@taminvest.com

The success and value of Taminvest – Engenharia e Construção 
have gained further in verve since 2007 since which time the 
company has focused on a new area of business covering service 
provision for clients outside the Taminvest group. The success 
displayed in the various renovation works, such as Glicínias 
Shopping, in Aveiro, and the Península Boutique Center in Oporto, 
as well as in the construction of new spaces in shopping centres, 
such as Cinemas Vivacine, in Guarda and in Maia, and Lusomundo, in 
Tavira, sets Taminvest – Engenharia e Construção apart, providing it 
with the skills it needs to respond efficiently to any project within the 
civil construction sector.

5 / Me Allegro   6 /7/ Virgin Active, Porto Plaza 
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®

Royal Estate | Private Villas

Tel. +351 229 021 601 
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu 

Licença AMI nº 7946

Bela Propriedade no Douro
- Negócio vitivinícola com mercado nacional e internacional;
- Adega;
- Restaurante;
- Solar brasonado do século XVIII;
- Capela;
- Villa de luxo;
- Campo de futebol;
- Court de ténis;
- Piscinas interior e exterior;
- Estábulos de cavalos;
- Pomar;
- Acesso ao Cais de Bitecos, com ancoradouro.

Beautiful Property in the Douro
- Viticultural business with national and international markets; 
- Winery; 
- Restaurant; 
- Eighteenth century Manor house with coat of arms; 
- Chapel; 
- Luxury Villa; 
- Soccer field; 
- Tennis Court; 
- Indoor and outdoor swimming pool; 
- Horse Stables; 
- Orchard; 
- Access to Cais de Biteco with moorings.

Quinta Vitivinícola
Ref.ª VQ 50/10
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Especial 
Cozinhas

Kitchens
Special

Lugar da casa habitado pelos sabores e pelos 
aromas, a cozinha é um espaço dedicado à 
experimentação e à descoberta de novos 
paladares, numa revelação constante de temperos 
e confecções capazes de suscitar satisfação 
gustativa. Aqui se reúnem, em coloquial convívio, 
familiares e amigos para, num ambiente que se 
quer simultaneamente funcional e estético, a 
criação de menus e momentos condimentados de 
prazer e de regozijo.

The part of your home inhabited by flavours and aromas, 
the kitchen is a space dedicated to experimentation and 
to the discovery of new taste experiences, in a constant 
revelation of seasoning and creations able to keep taste 
buds satisfied. This is the place where family and friends 
come together in happy harmony, in an environment that 
is both functional and attractive, to concoct menus and 
moments peppered with pleasure and celebration.  

Fotografia Photograph: Cozinha Kitchen Elle, Cesar | www.cesar.it
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Funcionalidade em Movimento
A vivência quotidiana de um espaço onde 
as cores, aromas e sabores da culinária se 
misturam serviu de mote para que a Inmove® 
apostasse na concepção de dois novos modelos 
de cozinhas mais funcionais, simples e práticos, 
sem, contudo, esquecer a elegância e distinção 
de uma marca Movoeste.
A linha Quadra patenteia a supremacia da 
candura natural do branco lacado brilhante, 
detalhado por folha de madeira de freixo Olivié 
e pelo verde azeitona mate. O primado branco 
versa igualmente na ilha que, com o tampo 
Hi-macs, também em branco, e com gavetas 
totalmente integradas e sem puxadores, criam a 
ilusão de um paralelepípedo requintado, íntegro 
e compacto. A funcionalidade do modelo de 
cozinha Quadra é amplificada pelo balcão de 
refeições amovível e pelos electrodomésticos 
AEG, a chaminé Victoria, da Elica, e a misturadora 
com cabeça de duche independente da Imenza.
No modelo Wave, o predomínio do branco é 
interrompido com pormenores em preto mate e 
a originalidade da textura horizontal das portas 
associa-se à praticidade do ambiente ultimado 

Especial Cozinhas // Special Kitchens

por puxadores em alumínio tipo perfil e bancadas 
Silestone Blanco Zeus e rosa Energy. Na 
singularidade do modelo Wave, destaca-se ainda 
a possibilidade do cliente eleger uma imagem 
para aplicar nos módulos superiores, criando 
assim o ambiente que desejar. Do mesmo modo, 
a cozinha Wave está também equipada com 
electrodomésticos AEG, lava-loiça, misturadora e 
acessórios da Imenza.

Cozinhas Inmove®

The everyday experience of a space where the 

colours, aromas and flavours of culinary exploits are 

blended has served as the impetus behind Inmove® 

and its decision to focus on the creation of two new 

kitchen models that are more functional, simple and 

practical, without however forgetting the elegance and 

distinction of a Movoeste brand.

The Quadra range reveals the supremacy of the natural 

simplicity of glossy white lacquer, detailed with Olivié 

ash wood veneer and with matt olive green. White 

also stands out on the island, which, with its Hi-macs 

countertop, also in white, and with fully integrated 

and handle-free drawers, creates the illusion of a 

sophisticated, complete and compact parallelepiped. 

The functionality of the Quadra kitchen model is 

amplified by the movable meal counter and by the AEG 

appliances, the Victoria chimney, from Elica, and the 

mixer tap with separate showerhead from Imenza.

In the Wave model, the predominance of white 

is interrupted by detailing in matt black and the 

originality of the horizontal texture of the doors 

is joined by the practicality of the environment, 

completed with profile aluminium handles and 

Silestone Blanco Zeus and Energy pink countertops. 

The Wave model is also unique in that the client can 

choose an image he/she wants to put on the upper 

units, thus creating a personalised environment. 

The Wave kitchen is also fitted with AEG appliances, 

dishwasher, mixer tap and accessories from Imenza.

Functionality in Movement

Movoeste, Cozinhas e Equipamentos, Lda.
Fábrica: Rua Rosa Marques de Carvalho, n.º19, Sarge | 2560-592 Torres Vedras
Exposição: Rua Dr. José de Bastos, 11C | 2560-332 Torres Vedras
Tel. Phone +351 261 330 200
movoeste@movoeste.pt | www.movoeste.pt | www.inmove.co.pt 
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Prazer na Cozinha
Pleasure in the Kitchen
São duas décadas de dedicação, 
profissionalismo e entrega que 
distinguem a Frasa, uma empresa que 
representa e distribui em território 
nacional as líderes internacionais em 
equipamentos de cozinha.
Para que o cliente viva a cozinha  
com mais prazer e satisfação,  
a Frasa aliou-se à Blanco, 
especialista em lava-louças. A forma 
ergonómica do conceito Axial dos 
lava-louças Blanco, em aço inox, 
silgranit e cerâmica, potencia uma 
multifuncionalidade inigualável.
Através da KWC, a Frasa tem uma 
vasta gama de misturadoras de 
cozinha, de estética contemporânea e 
adaptáveis às exigências quotidianas. 
O novo modelo de torneiras KWC 
AVA traz um toque de sofisticação 
e uma agradável sensação de 
operacionalidade no lava-louças.
Pensando na limpeza, higiene e 
eficiência das cozinhas modernas, 
a Frasa comercializa também 
compactos e práticos trituradores de 
resíduos orgânicos e dispensadores de 
água quente In-Sink-Erator.

Representing and distributing leading 

international names in kitchen equipment 

within Portugal, Frasa stands out from 

the rest after two decades of dedication, 

professionalism and hard work.

To help clients experience their kitchen 

with more pleasure and satisfaction Frasa 

has joined forces with Blanco, specialist 

in dishwashers. The ergonomic form of 

the Axial concept of Blanco dishwashers, 

in stainless steel, silgranit and ceramics, 

allows for unrivalled multi-functionality.

Through KWC, Frasa has a huge range of 

kitchen mixer taps, with contemporary 

looks and adaptable to everyday needs. The 

new KWC AVA tap model brings a touch of 

sophistication and pleasant sensation of 

ease of use to your sink area.

Designed with the cleaning, hygiene and 

efficiency of modern kitchens in mind, 

Frasa also sells compact and useful 

garbage disposal units for organic waste 

and instant hot water dispensers, both 

from In-Sink-Erator. 

Especial Cozinhas // Special Kitchens

FRASA

Rua da Regedoura, 396 | 4415 – 517 Grijó
Tel. +351 227 471 550 | Fax +351 227 471 559
info@frasa.pt| www.frasa.pt
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Soluções Personalizadas
Personalised Solutions

Sob o lema «Um pavimento, Uma personalidade.», 
a Listor é uma das mais importantes empresas 
nacionais presentes no sector dos pavimentos 
flutuantes e revestimentos. 
A Listor dispõe de amplas soluções adaptáveis à 
personalidade de cada cliente, intentando uma 
satisfação máxima, através dos melhores produtos. 
Comercializado exclusivamente pela Listor, o 
pavimento Quick-Step é um revestimento de 
comprovada qualidade, aplicável em qualquer espaço, 
inclusivamente cozinhas, graças às camadas únicas 
das placas, resistentes ao impacto, desgaste, riscos 
e humidade, estando disponíveis nas mais diversas 
gamas e tonalidades. 

To the motto «A flooring, A personality.», Listor is one of the 

most important national companies present in the laminate 

flooring and covering sector.

Listor boasts a wide range of solutions adaptable to the 

personality of each client, ensuring maximum satisfaction 

through the best products. Sold exclusively through Listor, 

Quick-Step flooring is a covering of proven quality, and 

can be used in any space, including kitchens, thanks to the 

unique layers of the boards, making them highly resistant, 

as well as impact, scratch and damp proof. Quick-Step is 

available in a assorted ranges and colours.
 

Especial Cozinhas // Special Kitchens

Listor

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

by Quick-Stepby Quick-Step

by Quick-Step

by Quick-Step
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Eficácia Comprovada
Efficiency Tried & Tested

1 // Minos E A praticidade, beleza e resistência das cozinhas 
Santos formam espaços de labor, mas também de convívio. 
No modelo Minos E, o tradicional Laricio gravado contrasta 
com o vidro branco de uma área distribuída em U, o que 
facilita amplamente o trabalho na cozinha.
Minos E The practicality, beauty and solidity of Santos kitchens 

combine to create spaces of work, but also of togetherness. In the 

Minos E model, the traditional engraved Larch contrasts with the 

white glass of a u-shape area, which greatly aids work in the kitchen

2 // Minos E A Santos particulariza as cozinhas com módulos 
de máxima eficiência e qualidade. Os armários persiana do 
modelo Minos E possuem um sistema de abertura e fecho 
silenciosos, dispondo ainda de uma zona complementar de 
trabalho e de arrumação. 
Minos E Santos individualises kitchens with modules that boast the 

height in efficiency and quality. The roll-front cabinets of the Minos 

E model feature a silent opening and closing system, while also 

providing a complementary area for work and storage.

3 // Minos E Sendo essencial uma correcta iluminação para 
o conforto de uma cozinha, a Santos aplica sistemas de luz 
necessários na zona de preparação e tomadas eléctricas 
para acomodar pequenos electrodomésticos. A integração do 
exaustor extraível, uma vez utilizado, mantém a uniformidade 
do espaço.
Minos E With appropriate lighting essential for comfort in a kitchen, 

Santos uses light systems needed in the prep areas and electrical 

sockets to accommodate small kitchen appliances. The integration 

of the movable extractor fan, retractable once used, maintains the 

uniformity of the space.

Especial Cozinhas // Special Kitchens
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Design Personalizado
Personalised Design

1 // Time Através da representação da marca italiana Snaidero, 
a TERGOM Studio brinda os clientes com o simples e altamente 
personalizável modelo de cozinha Time. A composição deste espaço 
é marcada pelo contraste funcional entre os detalhes metálicos e o 
mobiliário em madeira.  
Time Through the representation of the Italian brand Snaidero, TERGOM Studio 

treats its clients to a simple and highly personalisable kitchen model Time. The 

composition of this space is marked by the functional contrast between the 

metal detailing and the wooden furniture.

2 // Kube A horizontalidade e verticalidade definem a linha Kube, da 
Snaidero, transportando para a cozinha um estilo simples, mas de 
grande praticidade e durabilidade, com base num equilíbrio sofisticado 
entre diferentes áreas de trabalho.
Kube Horizontality and verticality define the Kube range, from Snaidero, bringing 

a simple style to the kitchen, but one of great practicality and durability, based on 

a sophisticated balance between the different work areas.

3 // Orange Simultaneamente simples e luxuosa, a cozinha Orange, da 
Snaidero, também representada pela TERGOM Studio, readquire um 
brilho particular com o elegante, inovador e resistente acabamento de 
vidro, aplicável em várias medidas.
Orange Simultaneously simple and luxurious, the Orange kitchen, from Snaidero, 

also represented by TERGOM Studio, takes on a particular sheen with the 

elegant, innovative and tough glass finish, applicable in various sizes.

4 // Skyline No modelo Skyline, a Snaidero oferece aos utilizadores 
uma cozinha feita sob medida, uma vez que possui várias alternativas 
de configuração. Com grande capacidade de arrumação, explorando 
racionalmente o espaço disponível, é ideal para locais pequenos.
Skyline In the Skyline model, Snaidero offers users a made-to-measure kitchen, 

as it has a choice of alternative configurations. With great storage capacity, 

rationally exploring the space available, it is ideal for small spaces.

Especial Cozinhas // Special Kitchens
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Cozinhas com Expressão
Expressive Kitchens

A pensar numa cozinha contemporânea e actual, 
expressiva e dinâmica, a Teka desenvolveu 
uma linha de electrodomésticos de qualidade 
superiormente demarcada.
Expression é uma gama de inigualável sentido 
estético, com inovadores mecanismos 
electrónicos, sem esquecer a imprescindível 
funcionalidade exigida aos aparelhos eléctricos 
numa cozinha.
Para além de uma variada linha de fornos 
compactos multifunções e com soluções que 
combinam forno e microondas num único 
produto, a série Expression desenvolveu ainda o 
forno de vapor com display LCD touch  
control, maximizando as propriedades benéficas 
da vaporização.
A multiplicidade de modelos aplica-se também 
no desenho atractivo e facilidade de utilização 
das oito placas disponíveis na gama Expression. 
Como única marca do mercado de 
electrodomésticos a apresentar chaminés 
decorativas com comandos pulsantes ou 
display digital LCD, a Teka particulariza-se neste 
segmento com exaustores de diversos  
tamanhos e formas.
Para complementar a gama Expression, os  
lava-louças singularizam-se pelos escorredores 

Especial Cozinhas // Special Kitchens

With a kitchen in mind that is both current and 

contemporary, and expressive and dynamic, Teka has 

developed a range of appliances of readily  

identifiable quality.

Expression is a range of unequalled aesthetic feeling, 

with innovative electronic mechanisms, without 

forgetting the necessary functionality demanded of 

electrical appliances in a kitchen.

Besides an assorted range of compact multifunction 

ovens with solutions that combine oven and 

microwave oven in a single product, the Expression 

series also includes a steam oven with LCD touch 

control display, maximising the benefits  

of steam cooking.

The varied array of models is also applied in the 

attractive design and the ease of use of the eight hobs 

available in the Expression range.

As the only brand in the electrical appliance market to 

offer decorative chimneys with pulsating controls or 

LCD digital display, Teka stands out in this segment 

with extractors in a range of shapes and sizes.

To complement the Expression range, the sink units 

are unique in their x-shaped draining boards, with 

sink wells with straight lines, while of the five mixer 
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Sugestões Suggestions
1 // Xey
Com um design transparente e contemporâneo, o modelo 
Imola imprime na cozinha a simplicidade e prudência de um 
espaço. Com uma ampla sucessão de cores – mate e brilho 
–, o novo produto da Xey, alia funcionalidade e inovação.
www.xey.es

2 // Fagor
Nova série de produtos com o nome Family Line, uma 
gama que permite resolver as carências de uma simetria 
total, com os electrodomésticos ideados com uma unidade 
estética e funcional comuns, de forma a criar um ambiente 
em perfeita sintonia.
www.fagor.pt

3 //Ofícios do Tempo
De grande personalidade, a linha LIQUIDline dá espaço à 
vivencia dos momentos. Com a assinatura de Conceição 
e José Bento, a cozinha prima pela versatilidade e 
plasticidade, onde funções primordiais se associam ao 
prazer e à emoção.
www.oficiosdotempo.pt

1 // Xey

With a clear and contemporary design, the model Imola gives to 

the kitchen the simplicity and prudence of a space. With a wide 

range of colors – matte and bright – the new product of Xey, 

combines functionality and innovation.

www.xey.es

2 // Fagor

New series of products under the name Family Line, is a range that 

allows resolving the lack of total symmetry, having the idealized 

electrical appliances with a common aesthetic and functional unit, 

in order to create a harmonious environment.

www.fagor.pt

3 //Craft Time

Great personality, the line LIQUIDline gives space to the 

experiences of moments. With the signature of Conceição and José 

Bento, the kitchen excels by its versatility and plasticity, where 

essential functions are associated with pleasure and excitement.

www.oficiosdotempo.pt

2

3

1

available, the MVX Electrónica is a highlight, with electric 

water flow and temperature control.

Through the Expression range, Teka aims to respond to 

the wishes of its clients, with various solutions adaptable 

to a choice of spaces.

em «X», com cubas de linhas rectas, enquanto que 
dos cinco exemplares de misturadoras disponíveis, se 
destaca a MVX Electrónica, com controlo eléctrico do 
caudal e da temperatura da água.
Através da linha Expression, a Teka intenta 
responder aos desejos dos seus clientes, com 
várias soluções adaptáveis a diversos espaços.

Delegação e Showroom
Alameda dos Oceanos, Lt 1.02.1.1 A/B/R
Parque das Nações  | 1990 – 203 Lisboa
Tel. +351 218 401 285

sacliente@teka.pt | www.teka.pt | www.tekaexpression.com.pt

Teka Portugal, S.A.
Sede
Estrada da Mota – Apartado 533 | 3834 – 909 Ílhavo, Portugal
Tel. +351 234 329 500 | Fax +351 234 325 457
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Superficíes inovadoras
Innovative Surfaces

1 // A marca Eco traduz uma notável preocupação ambiental, 
com uma linha de superfícies de cozinha ecológicas compostas 
em 75% por materiais reciclados e disponíveis em dez cores. As 
bancadas são igualmente de elevada resistência às manchas, 
aos riscos e ao calor.
The Eco brand boasts a notable environmental interest, with a series 

of ecological kitchen surfaces made 75% of recycled materials and 

available in ten colours. The countertops are also highly resistant to 

stains, to scratches and to heat.   

2 // A inovação das superfícies de quartzo Silestone, do 
grupo Cosentino, confirma-se na série Zen. Além de elevada 
resistência aos riscos e manchas, tem uma exclusiva 
propriedade antibacteriana que impede o desenvolvimento de 
bactérias na bancada de cozinha.
The innovation of Silestone quartz surfaces, from the Cosentino group, 

is confirmed in the Zen series. Besides high resistance to scratches and 

stains, they feature an exclusive antibacterial property, stopping the 

development of bacteria on the kitchen countertop. 

3 // A colecção de superfícies em granito Sensa by Cosentino® 
repele a absorção de água ou de azeite. O tratamento SenGuard 
protege o granito contra todo o tipo de manchas, preservando a 
beleza e tacto particulares desta pedra natural.
The Sensa by Cosentino® granite surfaces collection is repellent to 

water or oil. The SenGuard treatment protects the granite against any 

of kind of stains, preserving the particular beauty and touch of this 

natural stone.

4 // Fernando Alonso, bicampeão de Fórmula 1, inspirou a linha 
Silestone Platinum. O brilho metálico desta série realça-se 
numa gama de quatro tons de quartzo, criando uma linha de 
cozinhas de design arrojado, vanguardista e sofisticado. 
Fernando Alonso, two-time Formula 1 champion, is the inspiration 

behind the Silestone Platinum range. The metallic sheen of this series 

is highlighted in a choice of four colours of quartz, creating a range of 

kitchens with daring, cutting edge and sophisticated design. 

Especial Cozinhas // Special Kitchens
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Originalidade e Utilidade
Originality and Utility

1 // Diagonal A pensar em famílias arrojadas, a J. Dias apresenta 
o contemporâneo modelo de cozinhas Diagonal, em lacado azul e 
preto brilhante, com tampos em Corian Glacier White e Silestone 
Negro Stellar. A bancada em diagonal tem um sistema elevatório que 
incorpora um computador de ecrã táctil. 
Diagonal With daring families in mind, J. Dias presents the contemporary 

Diagonal kitchen model, in glossy blue and white lacquer, with Corian Glacier 

White and Silestone Negro Stellar countertops. The diagonal worktop has a lift 

system that features a touch screen computer.

2 // Diva A concepção volumétrica do modelo Diva, detalhada pela 
iluminação LED, define um espaço moderno e útil, numa cozinha em 
MDF lacado a branco brilhante e nogueira, com tampos em Silestone 
Branco Zeus.
Diva The volumetric design of the Diva model, detailed with LED lighting, defines 

a modern and useful space, in a kitchen in gloss white lacquered MDF and 

walnut, with Silestone White Zeus countertops.

3 // Eboni A J. Dias aplicou o charme do lacado preto brilhante e  
Pau-ferro na requintada série Eboni. Os tampos em Corian Nocturn, 
mais espessos e robustos, expõem uma cozinha elegante, imponente e 
inovadora.  
Eboni J. Dias has applied the charm of gloss black lacquer and Brazilian Irontree 

to the sophisticated Eboni range. The thicker and tougher Corian Nocturn 

countertops reveal a elegant, impressive, and innovative kitchen.

4 // Cubista A originalidade das cozinhas J. Dias também é comprovada 
no modelo Cubista. As linhas geométricas e minimais particularizam 
o acabamento da cozinha em lacado branco brilhante e ébano, com 
exaustor de bancada e em tampos Silestone Branco River. 
Cubista The originality of J. Dias kitchens is also proved in the Cubista model. 

Geometric and minimal lines characterise the finish of the kitchen in gloss white 

and ebony, with countertop extractor and Silestone White River worktops.

Especial Cozinhas // Special Kitchens
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Linhas Exclusivas
Exclusive Lines

A natureza da Serra da Arrábida e a proximidade com o 
Palácio da Bacalhoa em Azeitão formam o cenário particular 
do showroom Raposi’s Home apresentado no interior de 
antigas adegas de vinho.
Representantes nacionais de grandes marcas italianas de 
cozinhas e mobiliário a Raposi’s apresenta as novidades mais 
recentes como a linha Sheer – a esfera assegura-nos uma 
cozinha equipada que se transforma num refinado elemento 
de decoração, quase uma escultura. 
A originalidade do modelo Contempora Next ressalta na 
aplicação única do inox martelado que se harmoniza com a 
leveza da madeira. 
A inovadora linha Contempora apresenta a ilha de trabalho 
que surge ao deslizar o módulo superior. 
A delicadeza e elegância das formas fazem do modelo 
Domina um tributo à mulher.
Estes são alguns dos atractivos da Raposi’s.

The natural setting of the Serra da Arrábida and the proximity of the 

Palácio da Bacalhoa in Azeitão create the unique backdrop for the 

Raposi’s Home showroom, present inside the former winery.

National representatives of major Italian kitchen and furniture 

brands, Raposi’s presents the latest releases such as the Sheer range 

– the sphere brings us a fitted kitchen that is transformed into a 

refined decorative item, almost a sculpture.

The originality of the Contempora Next model stands out in the 

unique application of hammered stainless steel, harmonising with 

the lightness of the wood.

The innovative Contempora range features a work island that 

appears as the upper module is slid away. 

The delicateness and elegance of its shapes make of the Domina 

model a tribute to womanhood. 

These are some of the attractions from Raposi’s.

Especial Cozinhas // Special Kitchens
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Raposi’s Home
Sheer by Gatto Sheer by Gatto

Contempora by Aster

Contempora Next by Aster
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1/2/3  // uno form
A cozinha como um espaço que inspira e entusiasma, 
esta é a premissa da uno form. Porque o bom gosto é 
um elemento inerente a qualquer produto da marca, 
as criações desta empresa dinamarquesa esbanjam 
poder, sensualidade e um design aprimorado. Para 
uma melhor vivência vêm com excelentes exemplos 
de arrumação e acessórios de interior. 
uno form The kitchen as a place that inspires and excites 

this is the premise of uno form. Because good taste is an 

inherent element of any branded product, the creations 

of this Danish company squander power, sensuality and a 

perfect design. For a better living, they come with excellent 

storage and interior accessories.

http://www.unoform.com

4/5 // Rodi
Inseridos num ambiente representando 
a gama Box Lux, de desenho 
contemporâneo e minimalista, 
os lava-louças Rodi originam 
soluções flexíveis e de grande 
funcionalidade. Disponíveis com 
misturadores de alta gama, de 
traços simples e modernos, são 
os complementos ideais para 
qualquer cozinha.
Rodi Inserted in an environment representing the 

range Box Lux, of a contemporary and minimalist 

design, the dishwashers Rodi create flexible and 

high functionality solutions. Available with high 

range mixers in simple and modern lines, are the 

ideal objects for any kitchen.

www.rodi.pt

Especial Cozinhas // Special Kitchens
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Espaço Público // Public Space

eBarrito
Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by FRANCESCA SIGNORI

Recortes em papel, cartão ou papelão fazem paredes, tectos e toda uma loja 
que espelha no seu espaço físico todo o conceito que a originou: um design 
sustentável que na sua simplicidade e magia transmite o verdadeiro sentido do 
toque, com uma elegância e requinte únicos.
A eBarrito é uma marca italiana de carteiras e géneros de couro, uma 
incorporação magistral de investigação, carácter e originalidade, com o melhor 
artesanato florentino e uma filosofia de insistência na qualidade absoluta de 
todos os produtos e de todos os detalhes. A sua mais recente loja, em Reggio 
Emilia, no norte de Itália, surgiu da colaboração entre a marca e a mente criativa 
da designer Francesca Signori que criou um desenho arquitectónico ideado 
pela simplicidade do papelão. Todo o espaço é esculpido em cartão, desde as 
prateleiras onde descansam malas e malotes, ao balcão estrategicamente 

Desenhos em Cartão
Cardboard Design

Paper, card or cardboard cut-outs create the walls, ceilings and an entire shop 
that reflects in his physical space the entire concept that led to its creation: a 
sustainable design that in its simplicity and magic transmits the true sense of 
touch, with unique elegance and sophistication.
eBarrito is an Italian brand making  leather bags and accessories, a 
comprehensive incorporation of research, character and originality, with the 
best Florentine craftsmanship and a philosophy of insistence on absolute 
quality in every product and every detail. Its latest shop, in Reggio Emilia, in 
the north of Italy, comes from the collaboration between the brand and the 
creative mind of designer Francesca Signori, who created an architectural 
design invented by the simplicity of cardboard. The entire space is sculpted in 
cardboard, from the shelves upon which rest handbags and shoulder bags, to 
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colocado ao fundo, até aos pequenos candeeiros, 
semelhantes a gaiolas de pássaros, que iluminam 
os passos dos visitantes. As paredes são feitas em 
módulos de papelões ondulados de dupla folha, um 
diferencial que transformou esta área comercial num 
ambiente bastante atractivo e imaginativo, um destaque 
no dia-a-dia estandardizado das lojas tradicionais. 
Francesca Signori desenvolve também trabalhos na 
área da cenografia e design de produção, campos que 
lhe apuraram o sentido eclético, inventivo e dramaturgo 
com que cunha cada projecto. 

the counter, strategically placed at the back, to the small 
light fittings, similar to birdcages, which light the visitors’ 
steps. The walls are made in modular, double pressed 
cardboard, the units in tubular sections, transforming 
this retail setting into a very attractive and imaginative 
environment, setting it apart from the everyday 
standardised and traditional shops.
Francesca Signori also works in the field of set design, 
production design and prop styling, contributing to the 
eclectic, inventive and dramatic style with which she 
stamps her projects. 

www.ebarrito.com
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Inspirações Durienses
Aquatic Inspiration

Refúgio // Haven

Douro Palace 
Hotel Resort & SPA

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by Douro Palace Hotel Resort & SPA
ARTEH® – Hotels and Resorts

Numa das verdes encostas abeiradas do rio Douro, no concelho 
de Baião, arreigam-se às escarpas ribeirinhas um palacete 
profusamente ornado a azulejos e um contrastante edifício de 
linhas minimalistas – é nesta harmoniosa ligação de elementos 
históricos com contemporaneidade que habita o Douro Palace Hotel 
Resort & SPA, uma unidade hoteleira com cunho ARTEH® que tem 
na paisagem a sua principal inspiração.
Os 60 quartos, o SPA, o restaurante e os bares do Douro Palace 
Hotel Resort & SPA colhem no panorama circundante o mote para 
as experiências que proporcionam, num ameno convívio entre 
natureza e arquitectura, entre conforto e lazer. Das varandas 
dos quartos, o vale e o rio exibem-se, exuberantes e fartos, 

On one of the green slopes touching the River Douro, in the 
municipality of Baião, perched on the riverside incline, stand a 
small palace richly decorated with azulejo tiling and a contrasting 
building of minimalist design – and in this harmonious relationship 
of historical and contemporary elements we find the Douro Palace 
Hotel Resort and Spa, a hotel bearing the ARTEH® name, inspired 
primarily by the surrounding landscape.
The 60 rooms, the spa, the restaurant and the bars of the Douro 
Palace Hotel Resort & Spa pluck from the panorama around them 
the theme for the experiences they provide, in a pleasant meeting of 
nature and architecture, of comfort and leisure. From the bedroom 
verandas, the valley and the river are revealed in all their glory, 
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despudorados na sua arremetida copiosa. No SPA, os diversos 
tratamentos colhem igualmente tema na paisagem, no Douro e na 
sua tradição vitivinícola: os banhos aromáticos cítricos ou vínicos, 
o envolvimento de Vinho do Porto, a esfoliação de flores e frutos 
silvestres cingem o corpo e a mente de fragmentos durienses. E 
nos espaços gastronómicos o paladar regala-se com a culinária 
regional e com as bebidas nacionais e internacionais, enquanto 
o olhar, esse procura e ondula seguindo o movimento das linhas 
serpentinas do rio.

shameless in their copious and exuberant display. In the spa, the 
many treatments also find their inspiration in the landscape, in the 
Douro and in its winemaking tradition: the aromatic citrus or wine 
baths, the Port Wine wrap, the flower and fruits of the forest scrub, 
all surround the body and mind in pieces of the Douro. And in the 
resort’s eateries, the palate delights in regional cuisine and national 
and international drinks, while the eye moves and rests on the 
winding progress of the river. 

www.arteh-hotels.com

Refúgio // Haven
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Sabores // Flavours

Restaurante Opaq

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by MIGUEL COSTA

Uma Revelação de Paladares
A Revelation of Flavours

In a hidden alley, close to the Largo do Conde Barão, in Lisbon, 
disconcerting flavours are created, leading us to a new and very 
fashionable world. This is the OPAQ restaurant, a new gastronomic 
venue, which in all its transparency, is only less clear in its name.
Image is the major investment of the OPAQ restaurant. The 
glamour and delicateness of its design stand out in a contemporary 
and sophisticated setting. With design from architecture studio 
RE.SPACE, the space has been designed meticulously, combining a 
charming décor in white and black with welcoming and cosy lighting. 
Split into four moments – two dining rooms, bar and entrance –, the 
restaurant gains shapes and textures with female undertones, with 
silhouettes of bodies and rose patterns, as if bodices. The thread 
connecting these various moments is the flooring, all in purple, filling 
and amplifying the environment. The kitchen, led by chef Hélder 
Branco, reflects a traditional Portuguese menu, with touches of 
innovation and Mediterranean inspiration.
Operating to the Wining, Dining and Dancing concept, the OPAQ 
restaurant in the new venue in the capital’s fashion.

Numa travessa escusa, perto do largo do Conde Barão, em Lisboa, 
nascem sabores desconcertantes que nos guiam para um mundo 
novo e muito na moda. Assim se apresenta o restaurante OPAQ, 
uma nova aposta gastronómica que na sua transparência só oculta 
algo no nome.
A imagem é a grande aposta do restaurante OPAQ. O glamour e a 
delicadeza do design sobressaem numa atmosfera contemporânea 
e sofisticada. Da autoria do gabinete de arquitectura RE.SPACE, o 
espaço foi pensado ao pormenor aliando uma decoração de charme 
em tons brancos e negros, e uma iluminação convidativa e intimista. 
Dividido em quatro momentos – duas salas de refeições, bar e 
entrada –, o restaurante adquire formas e texturas conotadas com 
mundo feminino, com silhuetas de corpos e padrões de rosas, como 
se tratasse de corpetes. O elo de ligação entre os vários momentos 
é o pavimento, todo ele em roxo, que preenche e amplifica o 
ambiente. A cozinha, a cargo do Chef Hélder Branco,  
é de travo tradicional português com toques de inovação e 
inspiração mediterrânica.
Sob o conceito Wining, Dining and Dancing, o restaurante OPAQ é o 
novo espaço na moda da capital. www.opaq.pt
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Sugestões // Suggestions

Coffret Narciso Rodriguez For Her, 
Especial Edição Dia da Mãe
Coffret Narciso Rodriguez For Her, 
Special Edition Mother’s Day 
www.narcisorodriguez.com

Conjunto Maquilhagem Verão  
5 Couleurs Iridescent da Dior
Summer Makeup Set of 5 Couleurs 
Iridescent Dior 
www.dior.com

Relógio de Senhora da TW Steel
Lady’s Watch by TW Steel 
www.twsteel.com

Sandálias Treasure da Melissa
Treasure Sandals by Melissa  
www.melissa.com.br

Vestido Colecção Primavera/Verão 
Dora Guimarães
Dress of Spring/ Summer 
Collection by Dora Guimarães 
www.doraguimaraes.com

Para Si
For You

Para a Casa
For the Home

Poltronas Oppo da Bla Station
Armchairs Oppo’s Bla Station 
www.blastation.com

Secretária da Mowostudio
Secretary by Mowostudio 
www.mowo.pl

Estante em papel assinada pelo 
designer Reinhard Dienes
Paper bookcase signed by the 
designer Reinhard Dienes 
www.fashion4fome.com Vasos modulares Rock Garden da 

Qui est Paul?
Modular vessels Rock Garden by 
Qui est Paul? 
www.quis-be-paul.com
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Jóias // Jewellry

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias de Photographs by VICENT THIBERT

Pythagore é o resultado da primeira colaboração da 
designer Nathalie Jean com a reconhecida Christofle. 
A colecção define toda a essência das jóias da marca 
francesa, num jogo perfeito entre várias formas 
geométricas. Pythagore põe em diálogo quadrados, 
rectângulos e triângulos vazios, que impressionam  
pela simplicidade dos traços e linearidade de todo  
o conjunto, composto por colares, pulseiras,  
brincos e anéis.
Tirando o máximo proveito da prata, Nathalie Jean criou 
uma colecção extremamente elegante e sofisticada, 
capaz de realçar a sensualidade de qualquer mulher e o 
espírito moderno e audaz da Christofle.

Pythagore is the result of the first joint venture between 
designer Nathalie Jean and the renowned house of 
Christofle. The collection defines the very essence of 
the jewellery of the French brand in a perfect interaction 
of various geometric forms. Pythagore places empty 
squares, rectangles and triangle into dialogue, 
impressing with the simplicity of lines and the linearity 
of the entire collection, featuring necklaces, bracelets, 
earrings and rings. 
Making the most of silver, Nathalie Jean has created an 
extremely elegant and sophisticated collection, able to 
highlight the sensuality of any woman and the modern 
and daring spirit of Christofle.

Essência Geométrica
Geometric Essence 

Christofle

www.christofle.com

Audi A1 e-tron

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS 
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by AUDI

Citadino Elétrico
The Electric City Car

Audi has stamped originality on the A1 e-tron, this electric prototype 
based on the new compact model from the German manufacturer.
With a smaller interior, detailed on the outside by the arch of the 
roof, the Audi A1 e-tron is ideal for city life and traffic. 
Fitted with a 102-bhp electric engine, it has a top speed of 130 km/h 
and can run for up to 50 km on battery alone. However, when the 
battery is flat the Wankel petrol engine, located in the boot, charges 
it up again, helping the car to run up to 200 km.
A predominance of simple greys line the interior of the Audi A1 
e-tron, an ecological and environmentally clean model, featuring the 
comfort, quality and distinctive character of Audi cars.

A Audi imprimiu originalidade no A1 e-tron, um protótipo eléctrico 
baseado no novo modelo compacto da marca alemã.
Com um habitáculo mais pequeno, detalhado no exterior pelo  
arco do tejadilho, o Audi A1 e-tron é ideal para o trânsito  
e a vida na cidade. 
Equipado com um motor eléctrico de 102 cv, atinge a velocidade 
máxima de 130 km/h, tendo uma autonomia de 50 km. No entanto, 
quando a bateria descarrega totalmente, é recarregada por um 
motor Wankel a gasolina, colocado na bagageira, que alimenta as 
baterias e aumenta a autonomia em 200 km.
O predomínio dos sóbrios tons acinzentados reveste o interior do 
Audi A1 e-tron, um modelo ecológico e ambientalmente limpo, que 
jamais esquece o conforto, qualidade e carácter distintivo da Audi.

www.audi.pt

Automóvel // Car
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Showroom // 

Com mais de uma década de experiência na área de contract de 
habitação, de hotelaria e de turismo, e de edifícios de utilização 
colectiva, a SOFRAU cria espaços de características inovadoras, 
concebendo atmosferas que aliam um design superior com a 
funcionalidade e a mais alta tecnologia. Pensados para a completa 
satisfação dos desejos dos clientes, os espaços com assinatura 
SOFRAU desenvolvem-se num total respeito pelo meio ambiente.
Na sua demanda de excelência, a empresa portuguesa, instalada 
em Lisboa e brevemente com um showroom em Luanda, 
é representante de algumas das mais afamadas marcas 
internacionais de cozinha e de mobiliário diverso. Nomes como 
Poltrona Frau, Arclinea e Lema fazem parte do universo de 
prestigiadas referências representadas pela SOFRAU.

SOFRAU, with more than a decade of experience in contracting, 
for hotels, tourism and public use buildings, creates spaces with 
innovative features, conceiving atmospheres that combine design 
with superior functionality and high technology. Designed for the 
complete satisfaction of customers’ wishes, the spaces with the 
SOFRAU signature develop a total environmental respect.
In its demand for excellence, the Portuguese company, 
located in Lisbon and that will soon have a showroom in 
Luanda, is representative of some of the most famous 
international kitchen furniture brands and of a variety  
of furniture. Names such as Poltrona Frau, Arclinea and  
Lema are part of the universe of prestigious brands  
represented by SOFRAU.

Criação de Atmosferas
Creating Atmospheres

Sofrau

SOFRAU – Comércio de Mobiliário, Lda.
Av. Marquês de Tomar, 52-54 | 1050-156 Lisboa | Tel. +351 217 958 000/ +351 217 958 269 | Fax +351 217 958 270
comercial@sofrau.com / projecto@sofrau.com

100% DESIGN
 Showroom Luanda 
Rua 6 - 1 - L. Boavista. Luanda – Angola 
Tlm. 00244 928 30 06 65  | 00244 924 43 53 88 | 00244 914 75 37 91/2/3 | Fax 00244 222 33 16 56  
cemporcentodesign@gmail.com
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