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Editorial//

Como nova directora da House Traders, e em pleno respeito pelo 
leitor, que sempre acreditou no trabalho de excelência apresentado 
por uma óptima equipa profissional, assumo com expectativa o 
desafio que acaba de me ser incutido. Tenho como ponto de partida 
o compromisso máximo de entrega, empenho, dedicação e afinco 
para continuar a levar até si mais e melhor arquitectura, o superior 
design moderno e as últimas tendências em decoração. De mãos 
dadas consigo, sugiro que me acompanhe na descoberta da  
House Traders de Junho/Julho, desvendando, com a mesma 
confiança de sempre, uma edição repleta de ideias frescas, 
centradas num Especial de Banho, e com propostas de iluminação 
igualmente inspiradoras. 
Deste ponto de partida, espero traçar um agradável e exemplar 
caminho que seja continuamente motivador para mim, mas, 
sobretudo, incessantemente fascinante e atraente para si!

Ponto de Partida
Starting Point

PATRÍCIA RAMOS Editora | Editor
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Membro de:

As the new director of House Traders, and with the greatest 
respect for the readers, who have always believed in the work of 
excellence presented by an exceptional professional team, I assume 
with expectation the challenge that had just be handed to me. My 
starting point is the maximum commitment to engagement, effort, 
dedication and tenacity to continue bringing to you more and better 
architecture, the best in modern design and the latest decorative 
trends. Hand in hand with you, I suggest you join me in the discovery 
of the June/July House Traders, revealing, with the same confidence 
as always, an issue packed with fresh ideas, focused in a Bathroom 
Special, and with just as inspiring lighting suggestions.
From this starting point, I hope to trace a pleasing and exemplary 
path that is continually motivating for me, but above anything else, 
endlessly fascinating and appealing for you!
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www.portugalexpo2010.com.pt

www.a-cero.com

Expo Shanghai 2010
Pavilhão de Portugal
Da autoria do arquitecto português Carlos Couto, 
estabelecido em Macau, o Pavilhão de Portugal na  
Expo 2010 de Shanghai, China, desenvolve-se numa área 
de 2.000 m2, com uma fachada revestida a cortiça, material 
nacional, reciclável e ecológico. Com o evento a celebrar 
o tema Melhores Cidades, Maior Qualidade de Vida, o 
projecto português destaca-se pela inovação e pelas boas 
práticas ambientais que apresenta.

Designed by the Portuguese architect Carlos Couto, 
established in Macao, Portugal’s Pavilion at Expo 2010 
Shanghai China, is developed in an area of 2000 m2, with 
a facade covered with cork, a national material, recyclable 
and environmentally friendly. With the event celebrating 
the theme Better Cities, Higher Life Quality, the Portuguese 
project is distinguished by its innovation and by the good 
environmental practices that it presents.

Torrenorte
O Edifício mais Alto de Múrcia
The Tallest Building at Múrcia
Com assinatura do atelier A-cero, a 
Torrenorte promete elevar-se, orgulhosa 
dos seus mais de 100 metros de altura, 
na cidade espanhola de Múrcia. De linhas 
verticais e com uma sensibilidade estética 
inovadora, o novo edifício, com conclusão 
prevista para 2011, irá albergar nos seus  
22 andares escritórios e um luxuoso hotel e 
estará rodeado por uma base arquitectónica 
localizada no primeiro nível e destinada a 
uma área comercial.

Signed by the studio A-cero, the Torrenorte 
promises to rise, proud of its greatness, over 
100 feet tall, in the Spanish city of Murcia. 
Of vertical lines and with an innovative 
aesthetic sensibility, the new building, 
scheduled for completion in 2011, will house 
offices in its 22 floors and a luxury hotel and 
will be surrounded by an architectural base 
located on the first level and aimed to a 
shopping area.

Portugal’s Pavilion
J. Camilo
Living Foz
A construtora e promotora imobiliária J. Camilo apresenta 
o Living Foz, um luxuoso e sofisticado condomínio privado, 
com uma panorâmica única sobre a foz do rio Douro. Com a 
exclusividade de 40 habitações, do T2 ao T5, e áreas entre 
os 130 m² e os 404 m², os apartamentos do Living Foz 
propõem uma vivência marcada pelo conforto, requinte e 
design, presente num projecto único de arquitectura com 
amplas varandas e espaços jardinados.

The builder and property developer J. Camilo presents 
Living Foz, a luxurious and sophisticated private 
condominium, with a unique overview of the mouth of 
River Douro. With the uniqueness of 40 dwellings, T2 to 
T5, and areas between 130 m² and 404 m², the apartments 
of Living Foz propose an experience marked by comfort, 
luxury and design, present in a unique architectural project 
with large balconies and gardened spaces.

www.livingfoz.com | www.jcamilo.com

www.portomagnum.com

STDM, Investimentos Imobiliários S.A.
Porto Magnum
Com impressionantes vistas sobre a cidade do Porto, 
o rio e o mar, o Porto Magnum é um empreendimento 
com apartamentos de tipologias T1 a T5 e T4 e T5 duplex, 
promovidos pela STDM, empresa do prestigiado grupo de 
Stanley Ho. Situado na Av. da Boavista, prestigiada zona 
de serviços e comércio, o Porto Magnum também é um 
óptimo lugar para potenciar negócios e investimentos 
através dos seus escritórios, com áreas até 122 m² e lojas 
até 245 m² de espaço.

With stunning views over the city of Oporto, the river and 
the sea, Porto Magnum is a development with apartments 
types T1 to T5 and T4 and T5 duplex, promoted by STDM, 
company of the prestigious Stanley Ho Group. Located at 
Avenida da Boavista, distinguished service and trade area, 
Porto Magnum is also a great place to enhance business 
and investments through its offices, with areas up to 122 m² 
and stores with a space up to 245 square feet.
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Bonaldo
Tree Light

Cordaeuropa
Soluções para Escritórios
Office Solutions
Habituados a transformar o local de trabalho numa área funcional e 
motivadora, a Cordeuropa inova ao propor a integração da atmosfera 
de bem-estar e privacidade do interior do lar, para o escritório. 
Apresenta assim diversas soluções globais, desde mobiliário, 
divisórias e outros complementos específicos para escritórios.

Used to transforming working spaces in a functional and motivating 
area, Cordeuropa innovates by proposing the integration of the 
well-being and private atmosphere of the home, to the office. It 
presents some global solutions, from furniture, partitions and other 
supplements specific for offices.

Gualtorres
Design Irreverente
Irreverent Design

Através das marcas Gual e Tempi, a Gualtorres 
evidencia-se pela produção nacional de mobiliário 
contemporâneo, seguindo as mais recentes tendências 
mundiais. As peças nutrem detalhes simultaneamente 
atrevidos e delicados conferindo ousadia e 
personalidade para um espaço moderno.

Through the brands Gual and Tempi, Gualtorres stands 
out by the national production of contemporary 
furniture, following the latest world trends. The objects 
nourish bold and delicate details conferring daringness 
and personality to a modern space.

J. Dias
Propostas para Casa de Banho
Bathroom Proposals

Com quase 25 anos de existência, a J. Dias espelha neste 
móvel para casa de banho, em MDF lacado vermelho brilhante, 
com tampo em freixo e lavatórios em Corian, a sua entrega e 
compromisso com o cliente que espera sempre as inovações 
mais modernas e contemporâneas para diferentes espaços.

With nearly 25 years of existence, J. Dias reflects in this bathroom 
furniture, made of bright red lacquered MDF, with lid in ash 
and washbasins in Corian, its dedication and commitment 
to customers that always expect the most modern and 
contemporary innovations for different spaces.

ATZ
Wood Series

A ATZ lançou duas novas séries inovadoras de puxadores para 
portas. Combinando o aço inoxidável com a madeira, as peças 
designadas por Wood Series e Wood Ergo Series revelam uma 
elegância e sobriedade inesperadas. Estão disponíveis em duas 
tonalidades: wengué e faia.

ATZ has launched two new series of innovative door handles. 
Combining stainless steel with wood, the objects named: Wood 
Series and Wood Ergo Series reveal an unexpected elegance and 
sobriety. They are available in two colors: wenge and beech.

Errata
Quis est Paul?

Por lapso na edição passada da revista House Traders, na rubrica 
Sugestões Para a Casa, o site da marca Quis est Paul? foi grafado 
de forma errada. O site correcto é www.quis-est-paul.com.

In the last edition of House Traders- theme Home Suggestions –  
the site of Quis est Paul? was spelled incorrectly. The correct one is 
www.quis-est-paul.com.

www.gualtorres.pt

www.cordaeuropa.com
www.atz-europe.com

www.jdias.pt

A originalidade do designer Mario Mazzer transformou o conhecido 
bengaleiro Tree, da Bonaldo, num surpreendente candeeiro de pé. 
Esta árvore luminosa pode suportar um casaco leve, ao mesmo 
tempo que ilumina um qualquer espaço. Feito em plástico, o  
Tree Light está apenas disponível na versão branca e usa  
lâmpadas fluorescentes. 

The originality of the designer Mario Mazzer transformed the known 
hall-stand Tree by Bonaldo, in an astonishing floor lamp. This lighted 
tree can withstand the weight of a light coat, while it lights any 
space. Made of plastic, Tree Light is only available in a white version 
and uses fluorescent lamps.

www.bonaldo.it 
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Guillaume Pelloux
Figuras Reais
Real Figures
Foi na feminilidade e beleza das figuras reais de 
tempos antigos que o pintor francês Guillaume Pelloux 
se inspirou para criar a sua mais recente colecção de 
arte contemporânea. Pela primeira vez fora de terras 
francesas, o jovem artista apresenta, no Palácio dos 
Duques de Cadaval, Évora, de 26 de Junho a 26 de 
Setembro, um conjunto de 20 telas que falam através da 
cor e do contraste sobreposto nas colagens. 

It was based on the femininity and beauty of real figures 
from ancient times that the French painter Guillaume 
Pelloux was inspired to create his latest contemporary 
art collection. For the first time out of French soil, the 
young artist exhibits at the Palácio dos Duques de 
Cadaval, Évora, from June 26 to September 26 a group of 
20 paintings that speak through color and through the 
contrasts superimposed in the gluing.

Estoril Fashionart Festival
Moda & Arte
Fashion & Art
O Estoril Fashionart Festival é uma organização conjunta entre a 
Associação ModaLisboa, a Câmara Municipal de Cascais e o Turismo 
do Estoril que entre os dias 30 de Junho e 4 de Julho exibirá múltiplas 
visões criadas a partir da fusão da Moda com as disciplinas das Indústrias 
Criativas que lhe estão associadas. 

Estoril Fashionart Festival is born by the cooperation between the 
ModaLisboa Association, Cascais’ City Hall and Estoril Tourism that 
between days June 30 and July 4 display multiple creations conceived 
from the fusion of fashion with the disciplines of the company Indústrias 
Criativas that are associated to them.

MoMA – Destination: Portugal
Design em Português
Design in Portuguese
Em parceria com Serralves, o MoMA (Museu de Arte Moderna 
de Nova Iorque) lançou dia 13 de Maio a exposição Destination: 
Portugal. Integrado no Destination: Design Series, o projecto reúne 
na loja do museu, e até ao fim de Junho, uma colecção de produtos 
de designers nacionais que reavivam materiais tradicionais ou que 
revisitam as artes e ofícios do passado.

In partnership with Serralves, MoMA (Museum of Modern Art of 
New York) launched on 13 May the exhibition Destination: Portugal. 
Included in the Destination: Design Series, the project gathers until 
the end of June in the store of the museum, a collection of items of 
national designers that rekindle traditional materials or that revisit 
arts and crafts of the past. 

www.modalisboa.pt

www.palaciocadaval.com

www.MoMAstore.org/www.serralves.pt



Casa BC
Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by Jorge Taboada

Num cenário feito de sinuosidades montanhosas, com os cumes das serranias a indicarem enfaticamente o céu, na 
cidade de Monterrey, capital do estado de Nuevo León, a Casa BC não se deixa subjugar por tão impressiva paisagem, 
antes se estabelece como uma dramática estrutura implantada nesta privilegiada região do território mexicano. 
Graças à sua condição visual de maior altura em relação aos edifícios vizinhos, a Casa BC, projectada por  
Gilberto L. Rodríguez do atelier GLR Arquitectos, usufrui de amplas vistas: a Sul e a Este, o Parque Ecológico Chipinque 
estende o seu manto verde por uma área de 1625 hectares, enquanto, também a Este, o perfil inconfundível do Cerro 
de la Silla (Colina da Sela), monte emblemático na cercanias de Monterrey, domina o horizonte.

In a setting made of rolling highlands, with the tops of the mountains emphatically pointing skywards, in the city  
of Monterrey, capital of the state of Nuevo León, the Casa BC house doesn’t give in to such an impressive landscape, 
preferring rather to establish itself as a dramatic structure stood in this privileged region of Mexico. Thanks to its 
visual condition of increased height with relation to neighbouring buildings, the Casa BC, designed by  
Gilberto L. Rodríguez, from GLR Arquitectos, enjoys broad views: to the south and east, the Chipinque Ecological 
Park stretches out its green swathe over an area of 1625 hectares, while, also to the east, the unmistakable profile  
of the Cerro de la Silla, an emblematic mountain in the Monterrey area, dominates the horizon.

Dominando as Serranias
Dominating the Mountains

House Traders / 16 House Traders / 17
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Perante esta paisagem natural, a moradia foi concebida seguindo 
fortes intenções de sustentabilidade: um estudo sobre a 
eficiência energética, analisando a trajectória do sol e os ventos 
predominantes em diversas estações do ano, possibilitou a 
instalação de diversos sistemas de isolamento e de redução do 
consumo de energia e um projecto paisagístico com utilização de 
vegetação nativa.
Com uma volumetria simples, de uma pura geometria, mas com 
soluções estruturais complexas materializadas nos seus amplos 
espaços abertos, nas suas diversas projecções e nos seus múltiplos 
ângulos, a Casa BC procura transmitir uma sensação de leveza com 
o recurso a uma linguagem de expressões maciças e pesadas. 

Faced with this natural landscape, the property has been designed 
to convincing sustainability ideas: a study into energy efficiency, 
analysing the trajectory of the sun and the prevailing winds at 
various times of the year has allowed for the installation of various 
insulation and energy use reduction systems and landscaping that 
uses native vegetation.
With a simple volume of pure geometry, but with complex structural 
solutions materialised in its large open spaces, in its many outcrops 
and its multiple angles, the Casa BC aims to transmit a sensation of 
lightness, resorting to a language of solid and heavy expressions. 
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Composta por vários corpos sobrepostos, com alguns 
deles a assumirem diferentes direcções e dimensões e 
com outros a precipitarem-se no horizonte, a moradia 
afirma-se pela sua organização original e minimalista. 
A partir de um núcleo central, a Casa alarga-se em 
diversos rumos, aventurando-se na paisagem, numa 
quase tentativa de a dominar e de a fazer sua. 
Granito preto, nos volumes superiores, e betão aparente 
branco, para os corpos inferiores, constituem os 
materiais seleccionados para a concretização da Casa 
BC, os quais, em conjunto com elementos expostos de 
aço e com amplas superfícies de vidro, conferem uma 
personalidade única à moradia. A implementação de 
telhados verdes, para lá de uma função bioclimática, 
determina a sua integração na paisagem, reflectindo a 
tonalidade das esguias árvores que a circundam e que se 
erguem na imponente cadeia montanhosa Sierra Madre.

Composed of various overlaying bodies, some  
of which assume different directions and dimensions 
and with others falling towards the horizon, the property 
stands out for its original and minimalist organisation. 
From central hub the house stretches out in various 
directions, venturing out into the landscape, as if 
attempting to dominate it and make it its own.
Black granite, in the upper volumes, seemingly white 
concrete, for the lower bodies, are the materials 
selected to create the Casa BC, which, in conjunction 
with exposed steel elements and with large glass 
surfaces, give the property a unique personality. The 
use of green roofs, besides their bioclimatic function, 
determines their integration into the landscape, 
reflecting the colour of the tall slender trees that 
surround the house and that rise up in the impressive 
Sierra Madre mountain range.

www.glrarquitectos.com



Estrutura Dunar
Dune Structure

Southampton Beach House
Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  ALEXANDER 
GORLIN ARCHITECTS
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Abeirada do oceano Atlântico, tendo a baía de Hampton 
como cenário, a Southampton Beach House impõe-se 
no terreno que lhe foi destinado como uma estrutura de 
traços simples enriquecidos pela textura e tonalidades 
dos seus detalhes. Situada no burgo norte-americano 
de Southampton, localidade do estado de Nova Iorque, 
a Casa de praia, com autoria do atelier Alexander Gorlin 
Architects, sobressai pela sua volumetria e pelos 
materiais a que está revestida, com a madeira de teca 
africana de algumas componentes da construção a 
imprimir cor e energia à pálida pedra calcária que lhe 
serve de base.

Washed by the Atlantic Ocean, with Hampton Bay  
as a backdrop, Southampton Beach House makes its 
mark in the landscape in which its stands as  
a structure of simple lines enriched by the texture and 
shades of its detailing.
Located in the North American town of Southampton, in 
New York State, the beach house, designed by Alexander 
Gorlin Architects, stands out for its volume and for the 
materials that coat it, with the African teakwood in some 
of the construction components adding colour and 
energy to the pale limestone that serves as its base.
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Secção // Section

Projectada para uma família de quatro elementos, 
mas igualmente incorporando suítes para convidados 
e uma área para empregados, a Southampton Beach 
House possui uma dinâmica composição: na entrada, o 
segundo andar da Casa destaca-se do corpo principal 
do edifício, num ousado gesto formal, criando um pátio 
protegido adjacente à porta de acesso à habitação.
Mal se penetra no interior da Southampton Beach 
House, uma escadaria ascende através de um 
átrio envidraçado de dois níveis, deixando que esta 
estrutura serpenteante seja visível do exterior da Casa. 
Organizada em torno de uma área ampla e aberta, a 
moradia tem na lareira central o objecto que subtilmente 
divide o espaço, criando uma informal sala de jantar 
num dos lados e uma zona de estar do outro. Uma tela 
de luz localizada no tecto acrescenta volume ao espaço 
e confere ao aposento uma luminosidade difusa.
A sala de estar abre-se para um terraço e para uma 
piscina, numa relaxante extensão da casa. Por cima 
da superfície aquática, uma grande pala revestida a 
metal cinzento destaca-se da construção, abrigando-a 
do sol, e criando, pela sua estrutura esguia, flutuando 
sobre o pátio, um enfático contraste com o compacto 
volume do edifício em pedra calcária. A partir da piscina, 
um longo passadiço de madeira traça o seu percurso 
sobre as gentis ondulações das dunas até à praia 
privada e ao oceano.

Designed for a four-member family, but also featuring 
guest suites and a staff area, the Southampton Beach 
House has a dynamic composition: in the entrance, the 
second floor of the house stands out from the main 
body of the building, in a daring formal gesture, creating 
a protected courtyard next to the residence’s front door.
As soon as you enter the Southampton Beach House 
you are greeted by a staircase leading up through a 
two-level glazed atrium, ensuring this winding structure 
is visible from outside the house. Organised around a 
large open area, the house space is subtly divided by the 
central fireplace, creating an informal dining room on 
one side and living area on the other. A canvas of light 
located on the ceiling adds volume to the space and 
gives to the room a diffuse luminosity.
The living room opens up to a terrace and to a 
swimming pool, in a relaxing extension of the house. 
Above the water’s surface a large grey metal coated 
cover sticks out from the building, sheltering it from the 
sun and creating, through its slender structure, floating 
above the courtyard, an emphatic contrast with the 
compact volume of the building in limestone. From the 
swimming pool a long wooden walkway traces a path 
over the gently rolling dunes to the private beach  
and to the ocean.
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www.gorlinarchitects.com

No telhado, um outro terraço tira partido das extensas 
vistas do mar, com a lareira e as peças de mobiliário que 
o adornam, de superfícies cinzas e planas, a adquirirem 
uma cálida tonalidade quando o sol se eleva no céu e a 
incandescerem-se de múltiplas cores no crepúsculo.
O contemporâneo design do interior da Southampton 
Beach House reflecte a essência do local onde a Casa foi 
edificada, os seus tons simples invocando os matizes 
castanhos da madeira à deriva no oceano e a coloração 
branca da areia, enquanto a luz, nas suas diferentes 
gradações, penetra na moradia e a ilumina de ditosos 
tons dourados.

On the roof, another terrace makes the most of the 
vast views of the sea, with the fireplace and pieces 
of furniture decorating it, with their grey and smooth 
surfaces, acquiring warmth when the sun rises in the sky 
and bursting into an array of colours at dusk.
The contemporary design of the interior of the 
Southamton Beach House reflects the essence of the 
place in which the house was built, its simple colours 
invoking the brown hues of wood adrift in the ocean 
and the blinding white of the sand, while the light, in its 
varying strengths, enters the house and illuminates it 
with joyous golden hues. 
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Varandas da Venezuela 2
Uma Decoração por Natália Koch Interior Design by Natália Koch
No empreendimento Varandas da Venezuela 2, localizado perto da Avenida da Boavista, no Porto, 
projecto com traço arquitectónico de Alcino Soutinho composto por um conjunto de seis edifícios 
interligados envoltos numa ampla área ajardinada, um apartamento ganha destaque pela harmoniosa 
conjugação de atmosferas, pela composição decorativa de ambientes acolhedores.

In the Varandas da Venezuela 2 development, located close to the Avenida da Boavista in Oporto, a 
project with architectural design from Alcino Soutinho composed of a series of six interconnected 
buildings surrounded by a large landscaped area, one particular apartment stands out for its 
harmonious combination of atmospheres, for its decorative composition of welcoming environments.

Texto de Text by PA
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De tipologia T3, o apartamento distingue-se pelos 
seus espaços sofisticados e elegantes, habitados pelo 
conforto e pelo requinte, características que definem 
o estilo de Natália Koch, decoradora e designer de 
interiores que, ao longo de quase 30 anos, se tem 
dedicado à criação apaixonada de Casas felizes.
Precocemente Natália Koch descobriu o gosto pela 
decoração – quando menina utilizava caixas para nelas 
construir casinhas: dividindo-as em diversos aposentos 
e recortando janelas e portas, Natália entregava-se com 
entusiasmo ao fabrico de cortinas e de pequenas peças, 
numa decoração em miniatura. Depois de ter adquirido 
experiência numa das principais lojas de decoração do 
Porto e de ter frequentado um curso da Escola Gudi, a 
jovem designer inaugura a Gallé Design de Interiores 
e inicia a sua carreira profissional independente, 
consagrando-se tanto a simples conselhos decorativos 
como à execução total de projectos. O seu vasto 
conjunto de obras, centrado sobretudo na decoração 
de moradias, apartamentos e unidades de turismo de 
habitação, inclui trabalhos realizados em Portugal e no 
estrangeiro (nomeadamente na Venezuela), porque 
o estilo inconfundível e o glamour que Natália Koch 
implementa nas suas obras, com o valioso auxílio de 
sua irmã Maria Antónia Cruz Santos, são reconhecidos 
tanto em território nacional como além-fronteiras.
Pensado para ser simultaneamente sóbrio e 
aprimorado e para proporcionar o bem-estar dos 
seus moradores, o apartamento do empreendimento 
Varandas da Venezuela 2 apresenta uma esmerada e 

The three-bedroom apartment makes its mark through 
sophisticated and elegant spaces, inhabited by comfort 
and refinement, characteristics that define the style of 
Natália Koch, decorator and interior designer, who, for 
almost 30 years, has dedicated her time to the creation 
of happy houses.
Natália Koch discovered a taste for decoration at an early 
age – when a little girl she would build little houses out 
of boxes, dividing them up in different rooms, cutting out 
windows and doors, and getting all excited about curtain 
fabric and all the tiny pieces needed for the miniature 
decoration. After gaining experience in one of Oporto’s 
leading decoration shops and having attended a course 
at the Escola Gudi, the young designer opened «Gallé 
Design de Interiores» and began her independent 
working life, focusing as much on simple decorative 
advice as on the completion of entire projects. Her huge 
portfolio of projects, primarily featuring private homes 
and apartments and holiday villas includes work carried 
out in Portugal and abroad (and in particular Venezuela), 
as the unmistakable style and the glamour Natália Koch 
uses in her work, with the invaluable help of her sister 
Maria Antónia Cruz Santos, are recognised as much at 
home as they are abroad.
Designed to be both simple and refined and to provide 
its inhabitants with well being, the apartment in the 
Varandas da Venezuela 2 development presents a 
polished and considered decoration. In the living room, 
in the master bedroom, in the room for the couple’s 
daughter and in the study, contemporary pieces are 
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reflectida decoração. Na sala comum, no 
quarto principal, no quarto da filha do casal 
e no escritório, peças contemporâneas 
conjugam-se com objectos dos anos  
60 e 70 do século passado, numa mescla 
aprazível de modernidade e revivalismo. 
Tecidos requintados, mobiliário de eclética 
inspiração, quadros com assinatura de José 
Rodrigues, Armando Alves, Jorge Curval 
e Luísa Gonçalves contribuem para uma 
decoração distinta e elegante, porque  
os projectos com assinatura de Natália 
Koch evidenciam-se pela criatividade e 
pela paixão.

combined with objects from the 1960s and 
1970s, in a pleasing blend of modernity and 
revivalism. Sophisticated fabrics, furniture 
of eclectic inspiration, paintings by José 
Rodrigues, Armando Alves, Jorge Curval and 
Luísa Gonçalves, all contribute to producing 
a distinctive and elegant décor, proving once 
again that projects by Natália Koch always 
stand out for their creativity and passion.

Gallé Design de Interiores
Rua do Campo Alegre, 504 | 4150-170 Porto
Tel./Fax: +351 226 063 137 | Tlm: +351 936 879 320
galle@galle-interiores.com | www.galle-interiores.com
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O Mundo como Inspiração
The World as Inspiration
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Perfil Decoração // Decoration Profile

A paixão pelas artes indicou-lhe o caminho até 
à decoração. Inspirada na criação e desenho de 
ambientes e espaços, Ana Rita Soares seguiu a 
arquitectura e, mais tarde, o design de interiores. Hoje, 
assina projectos entre espaços públicos e privados.
Admite que o mundo é a sua primeira influência e 
que deixa que «os sons, imagens, cheiros, lugares, 
a música e as pessoas» que estão à sua volta lhe 
abram as portas para os cenários que vai construindo. 
Habituada a contar as histórias de quem vive os 
espaços que trabalha, a decoradora representa uma 
geração jovem que cria uma dose única de equilíbrio 
entre a estética e a funcionalidade. 
 

Passion for the arts showed her the path towards 
decoration. Inspired by the creation and design of 
environments and spaces, Ana Rita Soares studied 
architecture and, at a later date, interior design. Today 
she designs projects between public and private spaces.
She admits that the world is her main influence and 
that she allows «the sounds, images, smells, places, 
music and the people» around her to open up the 
doors to the settings that she is creating. Used to 
telling the stories of those who live in the spaces she 
works on, the designer represents a young generation 
that creates a unique style of balance between 
aesthetics and functionality.

Ana Rita Soares

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ANA RITA SOARES

3

Qual a sua perspectiva sobre o universo  
da decoração?
A decoração está relacionada com o que se passa 
no mundo. Se somos criativos, então é nosso papel 
observar, absorver e beber do que nos rodeia e, a 
partir daí, criar, neste caso, espaços. E esses espaços 
devem ser um reflexo do nosso mundo, seja através 
da utilização dos materiais mais adequados, seja pela 
aplicação de novidades e tendências. A decoração de 
interiores tem um papel social muito importante. É 
fundamental que as pessoas se sintam bem nas suas 
casas, espaços públicos ou comerciais. A decoração é 
parte integrante da nossa vida. 

A sua formação académica desenvolveu-se na área da 
arquitectura, tendo feito também Design de Interiores 
no IADE, em Madrid. Este percurso é uma mais-valia 
para o trabalho que vem desenvolvendo?
Desde muito jovem soube que o meu lugar profissional 
seria numa actividade ligada às artes. Quando chegou 
a hora de optar por um curso superior, que sabia ser 
essencial para completar a minha formação, optei pela 
licenciatura em Arquitectura, pois já estava certa de 
que queria criar espaços e casas. Porém, no decorrer 
da licenciatura, e já mais madura, percebi que queria 
muito criar espaços, mas não numa vertente tão 
técnica quanto a arquitectura. Sentia-me muito mais 
uma criativa do que uma técnica. E interessavam-me 
muito mais os espaços interiores da casa, aqueles 
que vivemos, e o seu detalhe e pormenor,  do que 
propriamente a «carcaça» que os envolve. Assim, 
optei por iniciar o curso de Design de Interiores, e saí 
de Portugal à procura de uma boa formação e de novas 
experiências e culturas. Sinto que a minha formação 
em arquitectura me serve a cada dia. Aplico em cada 
projecto que faço todos os meus conhecimentos tanto 
de arquitectura como de interiores. 

1

2

1/ Sala «Chuva de Azul»
2/ Quarto «My Eden – Um Paraíso Privado», Casa Decor 2007
3/ Ana Rita Soares
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Perfil Decoração // Decoration Profile

What is your perspective of the world of decoration?
Decoration is related to what is happening in the world. 
If we are creative, then it is our job to observe, absorb 
and drink up what is around us and, from there, to 
create, in this case, spaces. And these spaces should 
be a reflection of our world, whether through the use 
of the most appropriate materials or through the 
use of what is new and trends. Interior design has a 
very important social role. It is vital for people to feel 
good in their homes, public or commercial spaces. 
Decoration is an integral part of our life.

Your academic background includes architecture and 
also an Interior Design course at the IADE, in Madrid. 
Is this background an asset to the work you develop?
From an early age I knew that my profession would 
be in an activity connected to the arts. When the time 
came to choose a university course, which I knew 
would be vital for me to complete my studies, I chose a 
degree in architecture, as I was certain that I wanted to 
create spaces and houses. However, during my degree 
course, and with a more mature outlook, I understood 
that I really would like to create spaces, but not from 
such a technical perspective as architecture. I felt much 
more like a creative soul, as opposed to a technician. 
And I was much more interested in the interior spaces 
of the house, those in which we live, and their details 
and features, than the «shell» that surrounds them. 
And so I chose to take a course in Interior Design and 
I left Portugal in search of good education and new 
experiences and cultures. I feel that my studies in 
architecture help me every day. In every project I do, I 
use all my knowhow, in terms of architecture  
and interiors.

Perfil Decoração // Decoration Profile

Como descreve a sua evolução enquanto decoradora?
A minha evolução enquanto decoradora está inteiramente ligada à 
minha evolução enquanto pessoa. Uma boa formação é essencial em 
qualquer actividade, mas a dedicação e o esforço que aplicamos na 
nossa actividade também são determinantes na evolução do nosso 
trabalho. As experiências de vida têm um peso e influenciam, mesmo 
que inconscientemente, o nosso trabalho. Confesso que agarrar 
as oportunidades com que nos cruzamos ao longo do percurso é 
fundamental. Dou sempre o meu melhor no que faço e penso que isso 
é decisivo para obter um bom trabalho. Tento sempre ter em mente  a 
máxima: «uma boa e cimentada carreira  faz-se com 90% de muito 
trabalho e dedicação e apenas 10% de genialidade», ou seja, não basta 
ser um criativo e um artista nato, há que trabalhar muito. Acredito 
que cada projecto é mais maduro que o anterior, pois tem nele mais 
experiência, mais influências, mais vida!

Quais as influências / referências para os S/ projectos? 
Não sinto que siga referências artísticas. Tenho sim  vários projectos 
míticos ou arquitectos e designers que, pelo trabalho que têm 
desenvolvido, me marcam pela sua inteligência e genialidade. 
Designers e arquitectos como Le Corbusier, Philippe Starck, Mies 
van der Rohe, ou Gaudí, serão sempre por mim lembrados. Míticos 
projectos como a  «Casa da Cascata» de Frank Lloyd Wright,  ou 
«La Pedrera» de Gaudí impressionam-me pela complexidade e 
inteligência com que foram projectados. Não considero que sejam 
referências artísticas, são referências de genialidade! Influências 
tenho-as todos os dias do mundo que me rodeia: os sons, as imagens, 
os cheiros, os lugares, a música e as pessoas à minha volta. 

Atribui especial atenção às habitações. O que é que a atrai neste tipo 
de obras?
Atrai-me sobretudo lidar com pessoas – pessoas todas diferentes, 
que tenho de conhecer bem, a maneira como vivem, os seus gostos 
e hábitos, para transpor isso para as suas casas. É a transformação 
da casa em parte integrante da vida de cada um, reflectindo a 
personalidade e gostos de quem lá vive, numa simbiose total.
O sentimento de que contribuo de alguma forma para a felicidade de 
alguém e que deixarei uma marca minha nas suas vidas. É importante 
para mim e contribui em muito para a minha realização profissional, 
mas também pessoal. 

How would you describe your evolution as an interior designer?
My evolution as an interior designer is entirely connected to my 
evolution as a person. A good education is essential in any job, but the 
dedication and effort we apply in our profession are also important in 
determining the evolution of our work. Life experiences are important 
and influence our work, even if we don’t realise it. I confess that 
grasping every chance that comes your way throughout your career is 
fundamental. I always do my best in whatever I do and I think that this 
is decisive if you want to get a good result. I always try to bear in mind 
the saying: «a good and solid career is made 90% of hard work and 
dedication and just 10% of brilliance», that is to say, it’s not enough 
to be creative, to be a born artist; you have to work hard too. I believe 
that each project is more mature than the last, as in it there is more 
experience, more influences, and more life!

What influences / references guide your projects?
I don’t feel that I follow any artistic references. I do have several 
mythical projects or architects and designers, who, through the work 
they have developed, mark me through their intelligence and genius. 
Designers and architects such as Le Corbusier, Philippe Starck, Mies 
van der Rohe, or Gaudí, will always remain in my memory. Mythical 
projects such as the «Waterfall House» by Frank Lloyd Wright, or «La 
Pedrera» by Gaudí impress me for the complexity and the intelligence 
with which they were designed. I do not consider them to be artistic 
references, they are references of genius! Influences, I get every day 
from the world around me: the sounds, the images, the smells, the 
places, the music and the people around me.

You have paid special attention to houses. What is it that attracts 
you to this type of work?
What attracts me more than anything is dealing with people – all the 
different people that I have to know well, how they live, their tastes and 
habits, to transpose this into their homes. It is the transformation of 
the house into an integral part of the life of each person, reflecting the 
personality and tastes of those who live there, in a total symbiosis.
The feeling that I contribute in some way to the happiness of someone 
and that I leave my mark on their lives. It’s important for me and 
contributes a great deal to my professional fulfilment and personal.

4
5

6
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4/ «Quarto de Menina»
5/ «Casa da Avó Olga»
6/ Projecto Cozinha
7/8/ Projecto Escritório, Casa Decor 2009



House Traders / 38

Perfil Decoração // Decoration Profile

Tem participado em alguns Projectos de Solidariedade. Como é 
idealizar espaços onde o orçamento é mais limitado?
É desafiante! Exige mais «jogo de cintura» e essa é a piada  
desses trabalhos. 
Maior é a realização pessoal que nos trazem depois, mas a 
gestão do budget é um grande desafio. Para além dos projectos 
de Solidariedade feitos no Querido Mudei a Casa, programa de 
televisão para a SIC Mulher, já participei noutros a nível particular, 
como o projecto Swatch – Casa das Cores, alguns projectos para 
a Terra dos Sonhos, para o Hospital de Santa Maria, entre outros, 
e diria que nestes casos é bem maior a realização pessoal e a 
motivação que nos leva até eles. É um verdadeiro exercício de 
projecto, que contribui em grande escala para a mencionada 
evolução enquanto decoradora.

Já concretizou o S/ projecto de sonho? Se não, qual é?
Já concretizei alguns projectos de sonho, seja pelo resultado final, 
seja pelo crescimento que me proporcionaram ou até mesmo pelas 
pessoas com quem me cruzei. O facto de lidar com pessoas, com 
algo tão íntimo e pessoal como as suas casas e detalhes das suas 
vidas, faz com que, muitas das vezes, «pelo caminho» se criem 
laços de amizade que nos marcam. Terei seguramente ao longo 
do meu caminho muitos mais projectos de sonho e é isso que me 
move e que me realiza. Faço aquilo que gosto, sou uma apaixonada 
pela minha profissão.

You have participated in some charity projects. How do you 
design spaces in which the budget is limited?
It’s a real challenge! It demands more «belt tightening» and this is 
the funny thing about these jobs.
The personal fulfilment we feel afterwards is greater, but managing 
the budget represents a major challenge. Besides the charity 
projects undertaken in Querido Mudei a Casa, a TV programme 
appearing on SIC Mulher, I have taken part in others on a private 
level, such as the Swatch – Casa das Cores project, a few Terra dos 
Sonhos projects, for the Hospital de Santa Maria, amongst others, 
and I would say that in these cases the personal fulfilment and the 
motivation that brings us to them is so much greater. It is a veritable 
project exercise, which contributes a great deal to the aforesaid 
evolution as a designer.

Have you already done your dream project? If not, what would it be?
I have already done some dream projects, whether this is for 
the final result, the growth they brought me, or for the people 
I met because of them. The fact that you deal with people, and 
with something as private and personal as their houses and the 
details of their lives, means that often «along the way» you forge 
friendships that mark you. I will certainly have many more dream 
projects throughout my career and this is what moves and fulfils me. 
I do what I like; I am passionate about my work.

9

10

11

9/11/ Quarto «My Eden – Um Paraíso Privado», Casa Decor 2007
10/ Sala «Mar Profundo»

www.anaritasoares.com



House Traders / 40 House Traders / 41

O Design em Cena…
Centre Stage Design

Hotel Decor // Hotel Décor

Hotel Teatro
O cenário que convida, as peças de 
mobiliário que fazem recordar, as 
metáforas, o modo de funcionamento, 
os quartos, as áreas de lazer… nada foi 
escolhido ao acaso. O Hotel Teatro, em 
plena zona histórica do Porto, surge 
como uma homenagem ao mundo da 
representação. A arte de cena avança 
com o olhar atento sobre o poema de 
Almeida Garret, importante figura do teatro 
e do romantismo em Portugal. Como 
personagens de um qualquer drama, os 
visitantes participam, assim, numa peça 
ideal saída da mente criativa de
Nini Andrade Silva. 
Num projecto de exteriores de Miguel 
Brito Nogueira, o hotel reflecte as suas 
raízes teatrais – o mítico Teatro Baquet. 
Construído em 1859, depressa se tornou 
uma das salas mais importantes da cidade, 
representando o melhor da vida social 
portuense da época. A sua história fica 
marcada pela tragédia em 1888, quando um 
incêndio destruiu por completo o espaço. 
Agora, 122 anos depois, Nini Andrade Silva 
devolve a alma ao lugar, trazendo o espírito 
Baquet para o novíssimo Hotel Teatro, com 
interiores sofisticados e contemporâneos.  

The inviting setting, the reminiscent pieces 
of furniture, the metaphors, the way it 
works, the rooms, the leisure spaces... 
nothing has been left to chance. The 
Hotel Teatro, right in the historic centre of 
Oporto, appears as a tribute to the world 
of performance. The scenic art advances 
with the eye fixed on the poem of Almeida 
Garret, an important figure in romantic 
theatre in Portugal. As if players in a 
dramatic piece, guests thus take part in a 
perfect play drawn from the creative mind 
of Nini Andrade Silva.
With exterior design by Miguel Brito 
Nogueira, the hotel reflects its theatrical 
past – the mythical Teatro Baquet. Built in 
1859, it soon became one of the city’s most 
important venues, representing the cream 
of Oporto’s social scene of the time. Its 
history is marked by tragedy in 1888, when 
a fire destroyed the entire space. Now, 122 
years later, Nini Andrade Silva returns the 
soul to this place, bringing the Baquet spirit 
back to the brand new Hotel Teatro, with 
sophisticated and contemporary interiors. 

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias de Photographs by NICKOLAS BAYNTUN



House Traders / 42 House Traders / 43

Arquitectura // Architecture

Os cenários recriados em cada ambiente não deixam 
esquecer o universo dramático pretendido, desde a 
recepção transformada numa bilheteira; ao restaurante 
Palco e ao bar Plateia; ao pátio interior onde reina a 
surpresa, ora como um jardim ao ar livre ora como um 
local reservado e intimista; ao ginásio que se impõe 
como um espaço de movimento; aos 74 quartos – 
Gallery, Tribune, Audience, Suite Junior e Suite –, que se 
distribuem pelos seis pisos do hotel, decorados numa 
linguagem cénica, em tons de bronze e ouro. A narrativa 
ganha vida quando realçada pela iluminação, que se 
revela um dos aspectos fulcrais de todo o projecto. 
Os lustres pontuais e todo um sistema de iluminação 
minimalista concebem uma envolvência aprimorada  
e inspiradora.

Hotel Decor // Hotel Décor

The scenery recreated in every environment keeps 
the intended drama to the fore, from the reception 
transformed into a ticket office; to the Palco (meaning 
stage) restaurant and the Plateia (meaning theatre 
stalls) bar; to the inner courtyard where astonishment 
rules, either as a open air garden or as a private and 
intimate space; to the gym, making its mark as a place 
of movement; to the 74 rooms – Gallery, Tribune, 
Audience, Junior Suite and Suite –, which are spread 
over the hotel’s six floors, decorated in a scenic 
language in shades of bronze and gold. The narrative 
comes to life when highlighted by lighting, revealed 
as one of the pivotal aspects of the entire project. The 
occasional chandeliers and the entire minimalist lighting 
system produce a refined and inspiring setting.
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Perseguindo o ritmo da acção, Nini Andrade Silva 
conseguiu um efeito visual bastante atractivo, onde 
cada um dos elementos do espectáculo foi pensado 
minuciosamente e organizado de forma estratégica. 
Num diálogo perfeito entre o espaço e o design, a 
criadora desenhou diversas peças de mobiliário alusivas 
ao teatro, como por exemplo, o sofá da recepção que 
representa uma bobina de um filme ou as cadeiras 
dos anos 60 similares às usadas em antigas salas de 
espectáculo. Quando a cortina sobe, a magia do espaço 
e o brilho do requinte enquanto personagem principal 
tornam-se objecto de aplauso.

Hotel Decor // Hotel Décor

Following the rhythm of the action, Nini Andrade Silva 
has achieved a very attractive visual effect, where every 
show time element has been thought of in meticulous 
detail and strategically organised. In a perfect dialogue 
between the space and design, the designer has 
created assorted pieces of furniture allusive to the 
theatre, including, for example, the reception sofa, which 
represents a film spool, or the 1960s chairs, similar 
to those used in the former theatre halls. When the 
curtain rises, the magic of the space and the sparkle of 
refinement as the leading attraction become reason for 
applause.

www.hotelteatro.pt



Iluminação // Lighting

Elemento essencial para a nossa existência enquanto seres 
humanos, a luz permite uma percepção dos lugares sem 
limitações, não só pelas possibilidades sensoriais que nos 
faculta, mas também pela influência que tem no nosso estado 
de espírito. No universo da decoração, onde tudo é elaborado 
pormenorizadamente, a luz é um enorme desafio ao permitir uma 
infinidade de resultados e um equilíbrio entre formas, cores  
e texturas. 
A iluminação surge assim no acto de decorar como um factor de 
inspiração, ao integrar as vertentes técnica, decorativa e, muitas 
vezes, artística. O diálogo entre objectos, que frequentemente 
surgem como protagonistas do espaço onde estão inseridos, é 
um diálogo dinâmico, atrevido e fulcral no desenvolvimento do 
carácter do lugar. Hoje, é demasiado fácil apontar a nossa atenção 
para peças de iluminação que conjugam estética e funcionalidade 
irrepreensivelmente, realçando a importância que a luz tem no 
desenho de ambientes versáteis, confortáveis e atractivos.

An essential element for our existence as human beings, light 
allows the limitless perception of places, not only for the sensorial 
possibilities that it brings us, but also for the influence it has on our 
mood. In the world of decoration, where everything is achieved down 
to the finest detail, light is an enormous challenge in allowing an 
endless array of results and balance between shapes, colours  
and textures.
Lighting thus becomes a source of inspiration during the act of 
decorating, working on a technical, decorative and often artistic level. 
The dialogue between objects, which often become the highlight 
of the space in which they are placed, is a dynamic and dynamic 
dialogue, pivotal to the development of the character of the place. 
Today, it is too easy to draw our attention to lighting pieces that 
impeccably combine good looks with functionality, highlighting the 
importance light has in the design of versatile, comfortable and 
attractive environments.

A Luz e os Espaços
Light and Spaces Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
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1/ Tiara Oval, Harco Loor 2/ Cloud, Rotaliana 3/ Baret, Harco Loor 4/ La Spezia, Ingo Maurer 5/ Aspid, Leucos
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Iluminação // Lighting

Indal
Apostas Revolucionárias
Revolutionary Ideas

Dedicada activamente ao sector de iluminação 
profissional, a Indal tem superado os exigentes  
desafios do mercado ao apresentar soluções 
verdadeiramente inovadoras, demarcadas por uma 
elevada qualidade técnica.
Ao longo de sete anos, a marca, com presença em mais 
de 53 países, apostou no desenvolvimento de novos 
produtos associados à tecnologia LED. 
O sucesso e eficácia da revolucionária tecnologia 
REVOLED, patenteada e testada pela Indal no modelo 
Stela, determinam um sistema de iluminação com 20 
anos de garantia. Além disso, a marca também dispõe 
do sistema REVOLED Engine que adapta a patente a 
luminárias já existentes. 
Como resultado deste esforço de investigação 
associado à tecnologia LED, a Indal tornou-se num dos 
mais avançados fabricantes de luminárias LED de todo 
o mundo, liderando uma importante transformação no 
sector da iluminação.

Actively dedicated to the professional lighting sector, 
Indal has overcome the demanding challenges of the 
market, presenting truly innovative solutions, defined by 
heightened technical quality.
Over a period of seven years the brand, present in more 
than 53 countries, has focused on the development of 
new products associated with LED technology.
The success and efficiency of the revolutionary 
REVOLED technology, patented and tested by Indal in 
the Stela model, determine a lighting system with a 20-
year guarantee.
Besides this, the brand also offers the REVOLED Engine 
system, which adapts the patent to already existing lights.
As a result of this effort into researching LED 
technology, Indal has become one of the world’s most 
advanced LED lighting manufacturers, leading the way in 
an important transformation of the lighting sector.

Sede
Centro Empresarial Sintra Nascente
Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Ed.13
Portela de Sintra 2710 – 418 Sintra
Tel.: +351 219 249 790 
Fax: +351 219 243 075
www.ledsinspireyou.com

Delegação Norte
Edifício Mota Galiza
Rua Júlio Dinis, 247, 6.º Esq., 4/5
4050 – 324 Porto
Tel.: +351 226 080 310 
Fax: +351 226 093 049
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Iluminação // Lighting

Elemento que dá vida à arquitectura, revelando 
contornos e volumetrias, enfatizando texturas 
e iluminando as superfícies, a luz estabelece a 
configuração e o sentido dos projectos, sendo 
responsável pela forma como são percepcionados.
A EXPORLUX tem como seu principal propósito a 
criação de uma relação de parceria entre a arte de 
iluminar bem e a ciência, no sentido de criar ambientes 
eficientes, ecológicos e tecnológicos, objectivo que se 
encontra paradigmaticamente materializado no Edifício 
Vodafone, emblemática construção localizada na 
portuense Avenida da Boavista.

A dinâmica e livre estrutura da autoria do atelier Barbosa 
& Guimarães, organizada em oito pisos compostos 
por escritórios em open-space, um refeitório, 
um auditório e uma loja, reclamava soluções de 
iluminação diferenciadas e originais. Tendo a inovação 
e a criatividade em mente, a EXPORLUX desenvolveu 
para o Edifício Vodafone sistemas iluminativos 
simultaneamente estéticos e funcionais, concebendo 
atmosferas que se desvendam pelo poder cognitivo 
da luz.

An element that brings life to architecture, revealing 
contours and volumes, emphasising textures and 
illuminating surfaces, light establishes the configuration 
and the sense of projects, and is responsible for the way 
in which they are perceived.
The main purpose of EXPORLUX is to create a 
partnership relationship between the art of good lighting 
with science, so as to create efficient, ecological and 
technological environments. This aim is paradigmatically 
materialised in the Vodafone Building, this emblematic 
building stood on the Avenida da Boavista in Oporto.

The dynamic and free structure with design from the 
Barbosa & Guimarães studio, organised into eight 
floors comprising open plan offices, a canteen, an 
auditorium and a shop, demanded uniquely different 
lighting solutions. With innovation and creativity in mind, 
EXPORLUX developed lighting systems for the Vodafone 
Building that are both aesthetically pleasing and 
functional, producing atmospheres that are revealed 
through the cognitive power of light.

www.exporlux.sa

O Poder Cognitivo da Luz
The Cognitive Power of Light

EXPORLUXP
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Empresa do sector da criação de candeeiros e de peças 
de mobiliário em ferro forjado, a Abílio Matias, Lda. 
afirma-se peremptoriamente no mercado nacional 
como autora de objectos nos quais o design e a 
inovação andam a par com o requinte e a qualidade.
Responsável pela concepção dos diversos artefactos 
em exposição no elegante showroom localizado na 
Zona Industrial da Várzea, em Santo Tirso, Abílio Matias 
trabalha as várias peças colocando o máximo de cuidado 
em todos os pormenores e executando-as de forma 
artesanal, em composições únicas e autenticadas. 
No agradável e calmo espaço consagrado à exibição 
dos objectos decorativos e iluminativos, numa área de 
130 m2, é possível apreciar a beleza e a excelência das 
produções de Abílio Matias, reconhecidas tanto nacional 
como internacionalmente pela originalidade das suas 
linhas e pela criatividade das suas configurações.

A company working in the creation of lamps and pieces 
of furniture in wrought iron, Abílio Matias, Lda. decisively 
makes its mark in the national market as a producer of 
objects in which design and innovation walk hand in hand 
with refinement and quality.
Responsible for the conception of assorted items on 
display in the elegant showroom located in the Industrial 
Zone of Várzea, in Santo Tirso, Abílio Matias works 
the various pieces, placing the very highest of care in 
every detail and producing them by hand, in unique and 
authenticated compositions. In the pleasant and calm 
space dedicated to the exhibition of the decorative and 
lighting objects, in an area of 130 m², it is possible to 
appreciate the beauty and excellence of Abílio Matias 
products, recognised as much in Portugal as abroad for 
the originality of their lines and for the creativity of  
their configurations.

Abílio Matias Lamps
Artesanato Inovador
Handcrafted Innovation

Abílio Matias, Lda.

Tel.: +351 252 417 543 | Fax: +351 252 418 213
E-mail: info@abiliomatias.com | www.abiliomatias.com
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Today the kitchen is a space in which functionality and good looks 
walk hand in hand, in a simultaneous creation of visually appealing 
and practical environments and where the quality of materials and 
finishes is an essential feature.
At STIMA, a company with four years of experience, these 
requirements are generously achieved, through the creation 
of assorted models marked by production excellence and by 
contemporary design, care of Doteviris Design studio, responsible 
for kitchen design and equally for the image of the store.
Constantly looking for innovative materials and forms, STIMA is 
currently in preparations for a new exhibition, which it will unveil 
shortly. Until then, you can enjoy several kitchen suggestions in 
its showroom located in the industrial area of Laúndos, an eclectic 
selection of models, including the High Tech kitchen, with its strong 
technological element; Contínua, a space composed of a single 
element, from which several functions develop; and Harmony, a 
concept based on the principles of the Feng Shui philosophy.

Loja STIMA
Cozinhas Apelativas e Funcionais
Attractive and Functional Kitchens
A cozinha é, actualmente, um espaço onde a funcionalidade e 
a estética andam a par, numa criação simultânea de ambientes 
visualmente apelativos e práticos e onde a qualidade dos materiais 
e dos acabamentos é um predicado imprescindível.
Na STIMA, empresa com quatro anos de experiência, estes 
requisitos são amplamente respondidos, pela criação de diversos 
modelos marcados pela excelência da produção e pelo design 
contemporâneo, a cargo do gabinete Doteviris Design, responsável 
tanto pelo desenho das cozinhas como pela imagem da loja. 
Em constante pesquisa de materiais e formas inovadoras, a STIMA 
tem em preparação uma nova exposição que brevemente estará 
disponível. Até lá, é possível apreciar as várias sugestões da loja 
no seu showroom localizado na zona Industrial de Laúndos, um 
ecléctico conjunto de propostas onde pontuam os modelos High 
Tech, cozinha de forte componente tecnológica; Contínua, espaço 
composto por um só elemento a partir do qual se desenvolvem 
múltiplas funções; e Harmony, conceito que se baseia nos princípios 
da filosofia Feng Shui.

www.stima.pt
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Osnofa
Rua do Fojo, 189 | 4405-466 Serzedo – Vila Nova de Gaia
Tel. +351 227 537 040
info@osnofa.pt | www.osnofa.pt

Verdadeiras protagonistas da habitação, as cozinhas Osnofa 
representam 66 anos de experiência e a determinação do seu 
fundador, Afonso de Azeredo Moreira, de criar projectos de elevada 
qualidade e design, de personalizar cada objecto.
Sedeada em Vila Nova de Gaia, e com showrooms no Porto e em 
Espinho, a Osnofa é uma empresa que faz das cozinhas a sua 
filosofia de vida. Baseando todo o seu trabalho na funcionalidade, 
design e fidelização dos clientes, a marca apresenta soluções 
para cozinhas que acompanham os actuais conceitos de vida e 
arquitectura. Para 2010 exibe ambientes cheios de personalidade, 
onde imperam o vidro, o brilho, os tons quentes – café, verde 
azeitona ou beringela –, e as madeiras. Nesta nova colecção alargou 
o seu portefólio apresentando soluções para outras divisões da casa, 
complementos sofisticados que harmonizam a habitação moderna.
A Osnofa nasceu em 1944 apostando na indústria do mobiliário 
de cozinha, área onde solidificou a marca, criando tendências e 
apostando em formas enérgicas e funcionais.

Leading lights within any home, Osnofa kitchens represent the 66 
years of experience and determination of company founder, Afonso 
de Azeredo Moreira, to create projects of excellent quality and 
design, to personalise every object.
With its head office in Vila Nova de Gaia, and with showrooms in 
Oporto and in Espinho, Osnofa is a company that portrays a life 
philosophy through its kitchens. Basing all its work on functionality, 
design and client loyalty, the brand presents solutions for kitchens 
that attend to current life and architectural concepts. For 2010 it 
reveals environments full of personality, in which glass, lustre and 
warm colours – coffee, olive green or aubergine –, and wood prevail. 
In this new collection it has broadened its portfolio, presenting 
solutions for other rooms in the house, sophisticated accessories 
that harmonise the modern home.
Osnofa was founded in 1944, focusing on the kitchen furniture 
sector, an area where it consolidated the brand, creating trends and 
concentrating its efforts in active and functional forms.

Cozinhas com Carácter
Kitchens with Charater

Osnofa
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Cozinhas Criativas
Creative Kitchens

Küppersbusch

Black Chrome Edition

Simultaneamente marca de tradição e inovação, os 135 
anos da Küppersbusch fazem dela uma especialista 
única no segmento de encastráveis e electrodomésticos 
para cozinhas.
Representada em Portugal desde 2009 pela Teka 
Portugal, a reconhecida marca alemã desenvolve 
continuamente as melhores tecnologias e produtos, 
aliadas a uma criatividade ímpar, para que o  
utilizador possa obter uma performance exímia 
enquanto desfruta da sua cozinha, confeccionando 
receitas especiais.
Com uma linha de design distinta das gamas anteriores, 
a nova série Black Chrome Edition da Küppersbusch 
procura surpreender o cliente através de um particular 
carácter estético e uma exigente dimensão funcional. 

A brand rich in both tradition and innovation, 135 years 
of Küppersbusch have made it a unique specialist in 
the built-in and freestanding electrical appliance for 
kitchens segment. 
Represented in Portugal since 2009 by Teka Portugal, 
the renowned German brand continually develops 
the best technologies and products, combined with a 
unique creativity, so that users can enjoy an exceptional 
performance while making the most of their kitchen, 
concocting special recipes.
With a design line different to previous ranges, the new 
Black Chrome Edition series from Küppersbusch aims 
to astonish the client through a particular aesthetic 
character and a demanding functional dimension. This 
series stands out for the simplicity of the black colour 

Black Chrome Edition

Platinum White Edition
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glass, outlined with chrome detailing, including the handle, 
which follows the very latest trends.
Küppersbusch thus ensures a modern kitchen experience, 
through practical and contemporary equipment bearing the 
highest safety and quality standards.
The brand presents this range, comprising ovens, 
microwave ovens, steam oven, coffee machine and LCD 
television, hobs and exhaust hoods, for the first time at  
The Oporto Show, in partnership with kitchen design  
studio Bradecor, held between June 17 and 20 at the 
Alfândega do Porto.

Esta série destaca-se pela sobriedade do tom preto do 
vidro, delineado por detalhes cromados, como o puxador, 
que acompanham as tendências mais actuais.
A Küppersbusch assegura assim a vivência numa cozinha 
moderna através de práticos e actuais equipamentos de 
elevada segurança e qualidade. 
A marca apresenta pela primeira vez esta nova gama 
composta por fornos, microondas, forno de vapor, 
máquina de café, televisor LCD, placas e chaminés no 
evento The Oporto Show, em parceria com o estúdio de 
cozinhas Bradecor, que decorre, de 17 a 20 de Junho, na 
Alfândega do Porto.

Küppersbusch 
Sede 
Estrada da Mota – Apartado 533 | 3834 – 909 Ílhavo, Portugal 
Tel. +351 234 320 404 | Fax +351 234 329 548

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 

comercial@kuppersbusch.com.pt
www.kuppersbusch.com.pt

Premium Black Edition

Premium Black Edition

Design // 

Villa com vista exclusiva para a praia do Guincho

Ref. VG 53/10
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Fokas Fiber

Aglutinação de estética, conforto e alta 
tecnologia, as peças de mobiliário da 
empresa grega Fokas Fiber destacam-se 
pela sua cintilante criatividade graças à 
inclusão de fibra óptica, material de elevada 
resistência e flexibilidade e emissor de uma 
atraente e segura luminosidade.
Com cerca de 35 anos de história de 
sucesso na criação e produção de móveis, 
em 2006 a Fokas Fiber transformou-se 
na única fabricante mundial de mobiliário 
com fibra óptica incrustada, desenvolvendo 
objectos que se distinguem pelo seu design 
singular e pela originalidade do seu brilho. 
Usualmente associada ao universo das 
telecomunicações e à alta tecnologia, a 
fibra óptica foi inovadoramente aproveitada 
pela empresa grega para a concepção de 
artefactos funcionais e resplandecentes.
Simultaneamente práticos e fascinantes, 
os sofás, cadeirões, banquetas, camas e 
mesas da Fokas Fiber emitem feéricos 
cambiantes de cores dada a miríade de 
pontos luminosos das fibras ópticas que 
incorporam, contribuindo assim para a 
composição de espaços decorativos de 
fulgurantes contornos.

A focus of fine looks, comfort and high 
technology, the pieces of furniture from 
Greek company Fokas Fiber stand out 
for their sparkling creativity thanks to the 
inclusion of fibre optics, high resistance, 
highly flexible materials, emitting an 
attractive and safe luminosity.
Enjoying some 35 years of success in the 
creation and production of furniture,  
in 2006 Fokas Fiber became the only  
furniture manufacturer in the world with 
incrusted fibre optics, developing objects 
that stand out for their unique design 
and for the originality of the sheen. 
Usually associated with the world of 
telecommunications and high technology, 
fibre optics has been innovatively used by 
the Greek company to create pieces that are 
functional and resplendent.
Both practical and fascinating, the 
sofas, lounge chairs, stools, beds and 
tables by Fokas Fiber emit fairylike 
colour combinations given the myriad of 
luminous fibre optic points they feature, 
thus contributing to the composition of 
decorative spaces of glowing contours.

Mobiliário de Alta Tecnologia
High Tech Furniture

www.fokasfiber.com

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias  gentilmente cedidadas por  Photographs kindly given by FOKAS FIBER
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www.edificiobloom.com

SWAROVSKI ELEMENTS at Work

A questão torna-se pertinente: o que têm em comum dez dos 
melhores designers internacionais com nove das mais  
reconhecidas fabricantes de design industrial do mundo? 
SWAROVSKI ELEMENTS at Work é a resposta.
Numa iniciativa inédita e verdadeiramente especial, a SWAROVSKI 
ELEMENTS pôs em prática uma aliança entre grandes criadores 
e grandes marcas com o intuito de desvendar novas e inusitadas 
aplicações para os sublimes cristais soltos lapidados, fabricados 
pela Swarovski numa diversificada gama de tonalidades, formas, 
tamanhos e feitios.

An important question needs to be answered: what do ten of the 
best international designers have in common with nine of the 
world’s best known manufacturers of industrial design? And the 
answer is SWAROVSKI ELEMENTS at Work.
In a truly special initiative like no other, SWAROVSKI ELEMENTS 
puts into practice a joint venture between great creators and 
major brands with the intention of revealing new and extraordinary 
applications for sublime polished crystals produced by Swarovski in 
a varied range of colourations, shapes, sizes and cuts.

Cristalização do Design
Crystallisation of Design Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by 
SWAROVSKI ELEMENTS

Superfícies laminadas, Konstantin Grcic pela Abbet Laminati / Laminated surfaces, Konstantin Grcic for Abbet Laminati

Tecidos, Fanny Aronse pela Kvadrat / Fabrics, Fanny Aronse for Kvadrat

Poltronas, Doshi Levien pela Moroso / Armchairs, Doshi Levien for Moroso
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Konstantin Grcic trabalhou com a Abbet Laminati. 
Nendo, Sebastian Bergne e Francois Azambourg 
colaboraram com a Gaia&Gino. Doshi Levien laborou 
com a Moroso, enquanto Tomoko Azumi trabalhou para 
a Lapalma. Gitta Gschwendtner teve o apoio da  
Quinze & Milan, Neri & Hu cooperaram com a Meritalia 
e com a BD Barcelona Design. Zhu Pei e Wu Tong, do 
Studio Pei-Zhu, associaram-se à When Objects Works e 
Fanny Aronsen à Kvadrat.
Como resultado das vívidas colaborações promovidas 
pela SWAROVSKI ELEMENTS, os deleitosos cristais 
Swarovski foram sofisticadamente incluídos em artigos 
de mobiliário e acessórios decorativos, criando peças 
únicas de design, passíveis de serem produzidas e 
comercializadas a nível mundial.
Apresentada durante a Feira de Mobiliário de Milão 
2010, a exposição SWAROVSKI ELEMENTS at Work 
exibiu exclusivamente as vívidas colaborações que 
cristalizaram assim um novo design moderno. 

Konstantin Grcic worked with Abbet Laminati. Nendo, 
Sebastian Bergne and Francois Azambourg collaborated 
with Gaia&Gino. Doshi Levien joined forced with Moroso, 
while Tomoko Azumi worked with Lapalma. Gitta 
Gschwendtner enjoyed the support of Quinze & Milan, 
Neri & Hu cooperated with Meritalia and BD Barcelona 
Design. Zhu Pei and Wu Tong, from the Studio Pei-Zhu, 
worked alongside When Objects Works and  
Fanny Aronsen was joined by Kvadrat.
As a result of the expressive collaborations brought 
about by SWAROVSKI ELEMENTS, stunning Swarovski 
crystals were sophisticatedly included in pieces of 
furniture and decorative accessories, creating unique 
design pieces, able to be produced and sold  
on a world scale.
Presented to the public during Milan Furniture Fair 2010, 
SWAROVSKI ELEMENTS at Work exclusively displayed 
the brilliant collaborations to have thus crystallised a 
new modern design.

Colecção de mesas de apoio e de café un-Wired, Neiri & Hu pela Meritalia  / un-Wired collection of side and coffee tables, Neiri & Hu for Meritalia

Tabuleiro em couro, Francois Azambourg pela Gaia&Gino  / Leather tray, Francois Azambourg for Gaia&Gino

Jarras, Fanny Aronsen pela Kvadrat  / Pots, Fanny Aronsen for Kvadrat
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Casa da Galeria
Para Fruição!
To Be Enjoyed 

Num edifício recuperado e aplicado às suas 
novas funções, a Casa da Galeria/Centro de Arte 
Contemporânea, inaugurada em 15 de Maio, inscreve-se 
na paisagem de Santo Tirso como um argumento para 
uma urgente visita à cidade.
Projectada por Márcio Paiva, a dinâmica e provocadora 
estrutura constitui por si um objecto artístico e 
insere-se de forma harmoniosa na pré-existência, 
estabelecendo um amigável diálogo com o contexto 
urbano envolvente. Organizada em cinco volumes 
sobrepostos, correspondentes a igual número de pisos, 
a Casa da Galeria propõe, numa vanguardista linguagem 
arquitectónica, um conjunto de espaços de diferentes 
valências, adaptáveis a diversas fruições.
Definindo-se como centro difusor da arte 
contemporânea cujo objectivo se centra na promoção e 
dinamização das artes e da cultura, a Casa da Galeria  
– projecto que constitui a concretização de um sonho de 
um casal de médicos – é composta por diversas salas 
de exposições, um pequeno auditório, sala multiusos, 
bar, livraria e sala de reuniões.
A assinalar a sua abertura, a Casa da Galeria exibe,  
entre os dias 15 de Maio e 20 de Junho, a exposição de 
Alberto Carneiro O Ser do Estar, onde são patenteadas 
nove esculturas e 21 desenhos do consagrado  
escultor português.

In a renovated and extended building, converted to suit 
its new functions, the Casa da Galeria/Contemporary 
Art Centre, opened on May 15, makes its mark on the 
landscape of Santo Tirso as if a motive to visit  
the city at your haste.
Designed by Mário Paiva, the dynamic and provocative 
structure represents an artistic object on its own, 
blending harmoniously into the pre-existing building, 
while establishing an amicable relationship with 
the surrounding urban context. Organised into five 
overlapping volumes, corresponding to the same 
number of floors, the Casa da Galeria offers, in a cutting 
edge architectural language, a series of spaces of 
varying qualities, adapted to several uses.
Defining itself as a broadcasting centre of contemporary 
art, the main aim of which is the promotion of the arts 
and culture, the Casa da Galeria – a project representing 
the materialisation of the dream of a doctor couple – 
comprises several exhibition rooms, a small  
auditorium, multipurpose rooms, a bar, bookshop  
and meeting room. 
Marking its opening, the Casa da Galeria is holding, 
between May 15 and June 20, the exhibition O Ser do 
Estar by Alberto Carneiro, featuring nine sculptures and 
21 drawings from the respected Portuguese artist.

Arquitectura // Architecture
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www.casadagaleria.com | www.marciopaiva.pt
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The extraordinary United Kingdom Pavilion 
at the Shanghai Expo 2010 attracts a fatal 
curiosity that impatiently dares to discover the 
singularity of the project.
The theme of the world exposition – Better 
City, Better Life – has inspired designer 
Thomas Heatherwick to create a large open 
space in which people can relax and  
reflect on the relationship between large  
cities and nature.
The idea has been materialised in a cathedral of 
seeds, 20 metres high, formed by 60 thousand 
transparent rods, 7.5 metres in length, like fibre 
optic filaments, with unique seed diversity 
encased into the end of each rod. During 
the day the filaments draw in the daylight to 
illuminate the interior of the pavilion. At night, 
the entire structure lets off an overwhelming 
glow, through light sources embedded in each 
rod. The building also acquires a dynamic 
movement when the breeze quivers  
the fibre optic rods. 
After the Shanghai Expo 2010, the potential 
for life of each of the seeds, acquired by the 
Kew Millennium Seed Bank in partnership 
with other international seed banks, will be 
distributed, together with the recycled fibre 
optics to various schools in China and the 
United Kingdom.

O surpreendente Pavilhão do Reino Unido  
na Expo Xangai 2010 atrai uma curiosidade 
fatal que ansiosamente ousa desvendar o 
singular projecto.
O tema da exposição mundial Better City, 
Better Life inspirou o designer Thomas 
Heatherwick a criar um amplo espaço onde 
as pessoas podem relaxar e reflectir sobre a 
relação das metrópoles com a natureza. 
A ideia foi concretizada numa catedral de 
sementes, com 20 metros de altura, formada 
por 60 mil cabos transparentes de fibra óptica 
de 7,5 metros de comprimento, incrustados na 
extremidade com uma biodiversidade única de 
gérmen de plantas.
De dia, a fibra óptica difunde a luz natural para 
o interior do pavilhão, alumiando-o. À noite, 
toda a estrutura emana um brilho avassalador 
através das luzes inseridas em cada um 
dos cabos. O edifício adquire também um 
movimento dinâmico quando o vento agita 
suavemente os tubos de fibra óptica. 
Depois da Expo Xangai 2010, o potencial 
de vida de cada uma das sementes, 
adquiridas pelo Kew Millenium Seed Bank em 
parceria com outros bancos de sementes 
internacionais, será distribuído conjuntamente 
com a fibra óptica reciclada por várias escolas 
da China e do Reino Unido.

Pavilhão do Reino Unido 
– Expo Xangai 2010
Óptica de Biodiversidade
Optimal Biodiversit

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  UKTI e and DANIELE MATTIOLI

Arquitectura //Architecture
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Entrevista // Interview

Balonas & Menano

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias gentilmente cedida por  Photographs kindly given by 
BALONAS & MENANO

A Universalidade da Arquitectura

3

4
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Com uma linguagem marcada pelo eclectismo 
e pela eficiência que as suas obras projectam, 
a Balonas & Menano é, hoje, uma das maiores 
empresas de arquitectura portuguesa. Unindo 
a criatividade à experiência e ao conhecimento, 
o arquitecto Pedro Balonas encara «o desenho 
como um acrescento de valor ao projecto». 
Com escritórios no Porto e em Lisboa, a Balonas 
& Menano conta com cerca de 80 colaboradores, 
compondo uma equipa versátil e multidisciplinar, 
capaz de responder a desafios em áreas tão 
distintas como habitação, saúde, hotelaria, 
planeamento urbano, entre outras.
Hoje, 12 anos passados desde a criação desta 
peculiar empresa, num traço que projecta e 
reflecte cada lugar onde actua, a Balonas & 
Menano materializa obras de referência a nível 
nacional e internacional, estando presente em 
países como Angola, Líbia e, mais recentemente, 
Moçambique e Brasil.

With a language marked by eclecticism and by the 
efficiency its works project, Balonas & Menano is 
currently one of Portugal’s largest architecture 
companies. Combining creativity with experience 
and knowhow, architect Pedro Balonas sees 
«design as added value for the project».
With offices in Oporto and Lisbon, Balonas & 
Menano employs some 80 staff members, 
creating a versatile and multidiscipline team, able 
to respond to challenges in areas as varied as 
housing, health, hotels, urban planning and  
many others. 
Today, 12 years since this unique company was 
formed, to a design that projects and reflects 
every place in which it operates, Balonas & 
Menano creates landmark works on a national 
and international level, and is present in countries 
that include Angola, Libya, and more recently 
Mozambique and Brazil.

1 / 2 / 3/ Torres em S. Paulo, Brasil | Imagens de Images by Balonas & Menano

4/ Pedro Balonas | Fotografia de Photograph by Orlando Fonseca
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The Universality of Architecture
Ever since it began in 1998, Balonas & Menano has been treated 
as a business project. Can you define this perspective of 
architecture?
We have two ways of looking at the practice of the profession: one 
that is very common to Southern Europe, which relates to the Beaux 
Arts tradition, in which the architect is educated to a very artistic 
base and carries out his profession focusing on the development of 
his individual career; and another, from Northern Europe, in which 
the architect has a very strong technical training and is guided by 
a so-called «service provision» and support in the execution of 
works and of business itself. Our idea, although featuring studies 
to the Beaux Arts tradition, was to follow the Anglo-Saxon models 
of management and of practicing architecture. Even before 1998, 
we worked like what is now often referred to as a Creative Industry, 
that is to say as a company that sees design as added value for 
the project, which combines artistic knowledge and a very strong 
cultural base with a professional structure managed to clear 
procedures and whose relationship with the client is based on 
experience and trust. 

You have works of completely different dimension and functions. 
What advantages does this diversity bring?
We aren’t architects who do everything, but we do a lot. (laughter) 
Balonas & Menano is a company that networks: it had a network of 
collaborators and partners that have a specific knowhow, which we 
benefit from in the development of our professional activity. The 
major advantage is that we are prepared to respond to any kind of 
situation. Often I joke that if we needed to build a Nuclear Power 
Station, we’d find a way! (laughter)

Desde o seu início em 1998 que a Balonas & Menano é encarada 
como um projecto empresarial. Podia definir esta perspectiva da 
arquitectura?
Temos duas formas de encarar a prática da profissão: uma muito 
comum do sul da Europa, que tem a ver com a tradição Beaux Arts, 
em que o arquitecto é educado com uma base profundamente 
artística e exerce a sua profissão focado no desenvolvimento do 
seu percurso individual; e uma outra, do norte da Europa, em que o 
arquitecto tem uma formação técnica muito forte e é orientado para 
uma chamada «prestação de serviços» e apoio à execução de obras 
e do próprio negócio. A nossa ideia, embora tenha uma formação 
com tradição Beaux Arts, foi seguir os modelos anglo-saxónicos de 
gestão e da prática da arquitectura. Mesmo antes de 1998, agimos 
como o que agora é comummente chamado de Indústrias Criativas, 
ou seja, uma empresa que encara o desenho como um acrescento 
de valor ao projecto, que alia um conhecimento artístico e uma 
base cultural muito forte a uma estrutura profissional gerida com 
procedimentos claros e cuja relação com o cliente é feita com base 
na experiência e confiança.

Têm trabalhos de dimensões e funções completamente 
diferentes. Que vantagens lhes dá essa diversidade?
Não somos arquitectos que fazem tudo, fazemos é muita coisa. 
(risos) A Balonas & Menano é uma empresa que funciona em 
networking: tem uma rede de colaboradores e parceiros que 
são detentores de um know-how específico, do qual vamos 
beneficiando para o desenvolvimento da nossa actividade 
profissional. A grande vantagem é estarmos preparados para dar 
uma resposta a qualquer tipo de situação. Muitas vezes digo na 
brincadeira que, se for preciso fazer uma Central Nuclear, a gente 
arranja! (risos)

5/ Tripoli Gate, Libia | Imagens de Images by Balonas & Menano
6/ Edifício Habitação Argélia | Imagens de Images by Balonas & Menano
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 You have said «for every environment, for every client and 
for every business there is a corresponding image». In which 
way are the works you develop influenced by culture or other 
particularities of the place in which they stand?
Every client is a case. Every work is a new situation. There is a very 
large variety of proposals. Obviously we are a company for which 
design is an asset, and what the client is looking for in us is not only 
a good solution for his problem, but also a style. What we like and 
what is important is that the image that our work creates brings 
business value to our client.

In projects abroad, and in particular in Africa, what conditioning 
factors do you have to deal with?
The work in Africa is risky. The major advantage is that architecture is 
a kind of Esperanto, it must be one of the most global of professions 
in existence: what I do here I can do anywhere and with anyone 
in the world. We manage to work just as well with a Portuguese 
architect as we do with colleagues from Russia, Lebanon, etc... 
The need to create relationship platforms with local agents is an 
important factor, so that we actually are accepted and so that there 
is no cultural obstacle to our presence in the many countries. The 
grandeur of architecture and of the practice of the profession is 
exactly this, its universality.
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Afirmou que «a cada ambiente, a cada cliente e a cada 
negócio corresponde uma imagem». De que forma as obras 
que desenvolve são influenciadas pela cultura ou outras 
especificidades do lugar onde se inserem?
Cada cliente é um caso. Cada obra é uma situação nova. Há uma 
diversidade muito grande nas propostas. Obviamente, somos 
uma empresa para a qual o desenho é um valor acrescentado, e 
o que o cliente procura em nós é não só uma boa solução para o 
seu problema, mas também uma assinatura. O que gostamos e o 
que é importante é que a imagem que o nosso trabalho gera seja 
portadora do valor do negócio do nosso cliente. 

Nos projectos no estrangeiro, nomeadamente em África, quais as 
condicionantes com que a empresa tem que lidar?
O trabalho em África é um risco. A grande vantagem é que a 
Arquitectura é uma espécie de esperanto, deve ser das profissões 
mais globais que existem: o que eu faço aqui posso fazer em 
qualquer lado e com qualquer pessoa do mundo. Nós conseguimos 
trabalhar tão bem com um arquitecto português, como com 
colegas russos, libaneses, etc… A necessidade de criar plataformas 
de relacionamento com agentes locais é um factor importante, 
para que, de facto, sejamos aceites e para que não haja entrave 
cultural à nossa presença nos diversos países. A grandiosidade 
da arquitectura e da prática da profissão é mesmo essa, a sua 
universalidade. 
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O trabalho da Balonas & Menano passa por países como Angola, 
Líbia, Argélia e Moçambique, e mais recentemente, em São Paulo 
no Brasil. Que projectos estão a desenvolver?
No Brasil, temos sobretudo com empreendimentos residenciais 
e escritórios. Em África muito planeamento, projectos 
governamentais, residenciais e parques industriais. Em 
Moçambique, planeamento urbano e parques industriais que 
colmatam várias necessidades primárias. Na Argélia, temos 
equipamentos de saúde, e na Líbia espaços públicos. Cada país tem 
necessidades diferentes e vamos fazendo muita coisa dentro das 
nossas áreas de desenvolvimento.

Em Portugal têm em mãos o novo Hospital de Braga e eram uma 
das apostas para o novo Aeroporto de Lisboa. Que outras obras 
fazem parte do V/ plano de trabalhos?
Estamos a terminar em Braga o novo Hospital e o Laboratório 
Ibérico de Nanotecnologia e a começar o Hospital de Vila Franca de 
Xira, o ordenamento das margens do Douro aqui no Porto, para que 
as famílias regressem à baixa, temos o novo Aeroporto de Lisboa, 
que o futuro tomará conta dele. Estamos envolvidos nos grandes 
projectos do país neste momento… um prémio pela equipa e pelo 
trabalho que temos vindo a desenvolver.

The work of Balonas & Menano features in countries such as 
Angola, Libya, Algeria and Mozambique, and more recently in São 
Paulo in Brazil. What projects are being developed?
In Brazil we deal primarily with residential developments and offices. 
In Africa, a lot of planning, governmental and residential projects and 
industrial parks. In Mozambique, urban planning and industrial parks 
that fulfil various primary needs. In Algeria we have health facilities 
and in Libya public spaces. Each country has different needs and we 
are doing a great deal within our areas of development.

In Portugal you are currently working on the new Braga Hospital 
and you were one of the names involved in the new Lisbon 
Airport. What other works figure in your work plan?
We are finishing the new hospital and the Iberian Nanotechnology 
Laboratory in Braga and starting the hospital in Vila Franca de Xira, 
the planning of the banks of the Douro here in Oporto, so that 
families can once again live in the city centre, and we have the new 
Lisbon Airport, with whatever future this may bring. We are involved 
in the major projects in the country at the moment... just rewards for 
the team and for the work we have developed.

7/ Aparthotel Évora Machede | Fotografia de Photograph by João Ferrand/JFF
8/ INL– Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, Braga | Imagens de Images by Balonas & Menano
9/ Novo Aeroporto de Lisboa | Fotografia de Photograph by João Ferrand/JFF
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Uma das V/ grandes apostas é a área de saúde. Que aspectos 
levam em conta quando projectam este tipo de equipamentos?
Só quem sabe fazer hospitais é que pode fazer hospitais. (risos) 
É uma área que não admite uma intervenção amadora, porque 
o projecto de um edifício hospitalar exige um conjunto vasto 
de conhecimentos. O sucesso do equipamento parte de quem 
está a projectar. Uma das grandes vantagens desta área é que 
ela é também universal, ou seja, o que é verdade em Portugal é 
verdade em qualquer parte do mundo. Nós investimos muito em 
conhecimento nesta área e hoje, eu diria, que somos líderes nesta 
área em Portugal, nomeadamente no plano público-privado.

Sente que ao longo destes anos a Balonas & Menano tem deixado 
uma assinatura própria no universo da arquitectura?
Acho que isso é incontornável. Nunca procuramos a notoriedade 
de forma objectiva, partimos sim do princípio que o nosso trabalho 
tem de falar por ele. É esta atitude de não forçar o protagonismo, de 
deixar que seja a própria sociedade a validar o nosso trabalho que 
pretendemos! Uma linguagem universal e eclética, que fala por si.

One of your major involvements is in the health sector. What 
aspects do you take into account when you design the project for 
this kind of facilities?
On those who know how to make hospitals can make hospitals. 
(laughter) This is an area that doesn’t allow the entry of an amateur, 
because the project for a hospital facility demands a vast amount of 
knowhow. The success of the facility begins with who is designing it. 
One of the major advantages in this sector is that it is also universal, 
that is to say what is true in Portugal is true in any part of the world. 
We invest a great deal in knowhow in this area and today, I would 
say that we are a leading force in this area in Portugal, especially in 
terms of public-private.

Do you believe that over the years Balonas & Menano has left it 
own particular mark in the universe of architecture?
I think this is something you can’t avoid. We never objectively search 
for fame, rather we work from the theory that our work has to 
speak for itself. This attitude of not forcing a leading role, of letting 
society itself ratify our work is what we’re aiming for! A universal and 
eclectic language that speaks for itself.

10/ Welldomus Spa, Porto | Fotografia de Photograph by João Ferrand/JFF
11/ Hotel Porto Palácio– Vip Lounge, Porto | Fotografia de Photograph by João Ferrand/JFF
12/ Hospital de Braga | Imagens de Images by Balonas & Menano
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Perfil Empresa // Company Profile

N cozinhas e banhos

«N cozinhas e banhos» é o nome 
do novo espaço da empresa «N 
restauros estudos e projectos». 
Situada na cidade do Porto, perto 
das Antas, a loja foi inaugurada 
no passado dia 20 de Março e, 
segundo os administradores, 
Victor Sampaio e Rui Costa, é 
uma aposta naquela que é a 
nova tendência do século XXI – 
os ambientes. A «N cozinhas e 
banhos» é uma loja onde a marca 
propõe diversos ambientes e 
variadíssimas soluções  
de decoração.
Com a abertura deste espaço, a 
«N cozinhas e banhos» irá alargar 
o seu leque de serviços a todas as 
especialidades relacionadas com 
a reforma da habitação. Com uma 
equipa de profissionais, que para 
além da execução de projectos de 
interiores fará todos os trabalhos 
relacionados com os mesmos, a 
marca dá ao cliente a oportunidade 
de estilizar e optimizar o espaço 
físico de cada ambiente de  
sua casa.

«N cozinhas e banhos» is the 
name of the new showroom 
of company «N restauros e 
projectos». Located in the city of 
Oporto, closed to Antas, the shop 
was opened last March 20, and 
according to its directors, Victor 
Sampaio and Rui Costa, it is an 
investment in what is known as 
the new trend of the 21st century 
– environments. «N cozinhas 
e banhos» is a shop in which 
the brand suggests a choice of 
environments and a huge array of 
decoration solutions.
With the opening of this 
showroom, «N cozinhas e 
banhos» will broaden its range 
of services to every speciality 
related to home improvement. 
With a team of professionals, 
which besides designing the 
interior projects will undertake 
all the work related to them, 
the brand gives the client the 
opportunity to stylise and 
optimise the physical space in 
every environment of their home.

A Criar Ambientes
Creating Environments

N Cozinhas e Banhos
Estudos & Projectos de Interiores
Rua Costa Cabral, 565 C | 4200-223 Porto
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Contrariando o pessimismo vivido com a crise económica de 2009, 
que afectou duramente o sector do design, a 49.ª edição do  
I Saloni 2010 surgiu como uma oportunidade única para incentivar a 
capacidade reactiva, pró-activa e inventiva dos diversos criadores e 
fabricantes internacionais.
De 14 a 19 de Abril, quase 330 mil pessoas acorreram à cidade 
de Milão, em Itália, para visitar os 2.542 expositores repletos de 
projectos inovadores, com a qualidade, criatividade e ousadia 
inerentes ao I Saloni. 
Este ano a feira englobou o Salão Internacional do Móvel, a 
Exposição Internacional de Complementos de Mobiliário, a bienal 
Eurocucina – Exposição Internacional de Mobiliário para Cozinhas 
–, da qual fazia parte integrante o espaço FTK – Tecnologia para 
Cozinhas –, o Salão Internacional do Banho e o Salão Satélite, 
dedicado a jovens designers e que atribuiu, pela primeira vez, um 
prémio às três melhores criações apresentadas. 

Counteracting the pessimism brought about by the 2009 economic 
crisis, which had a major impact on the design sector, the  
49th edition of I Saloni 2010 appeared as a unique opportunity to 
encourage the reactive, proactive and inventive capacity of many 
international designers and manufacturers.
From April 14 to 19, almost 330 thousand people headed to  
the city of Milan, in Italy, to visit the 2542 exhibitors displaying 
innovative projects boasting the quality, creativity and daring 
inherent to I Saloni. 
This year the trade fair included the International Furniture Salon, 
the International Furniture Accessories Exhibition, the Eurocucina – 
International Kitchen Furniture Exhibition biennial, including the FTK 
– Technology for Kitchens space, the International Bathroom Salon 
and the Satellite Salon, dedicated to young designers, which for the 
first time awarded a prize for the best three creations presented.

I Saloni 2010
O Design como Reacção
Design as Reaction

1 / Cozinha Armani para Dada, modelo Bridge / Armani Kitchen for Dada, model Bridge   2 / I Saloni 2010, fotografia de photograph by Alessandro Russotti      
3/ Banheira em rocha de cristal (2008), Baldi / Rock crystal bathtub (2008), Baldi  4 / Cozinha Comprex, linha Linea, modelo Young / Comprex Kitchen, line Linea, model Young
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No entanto, a um ano de completar 50 edições do Salão 
Internacional do Móvel, o I Saloni 2010 organizou o «The 
Office as Creative Hub» («O Escritório como Centro 
Criativo»). Envolvendo os visitantes, o evento promoveu 
o debate e a pesquisa sobre novas ideias de pensar e 
viver o escritório, funcionando como um prelúdio para a 
edição 2011 do SaloneUfficio – Exposição Internacional 
de Mobiliário de Escritório. 
Para o próximo ano, fica a expectativa de uma nova, 
distinta e efusiva reacção do tão característico design 
moderno, audacioso e original exibido em cada edição 
do I Saloni.

However, just one year from reaching 50 editions of the 
International Furniture Salon, I Saloni 2010 organised 
«The Office as Creative Hub». Involving visitors, the 
event promoted discussion and research on new ideas 
of thinking and living offices, functioning as a prelude 
to the 2011 edition of the SaloneUfficio – International 
Office Furniture Exhibition.
For next year, expectations are high for a new, different 
and fervent reaction of the characteristic modern, daring 
and original design revealed at every edition of I Saloni.  

5 / I Saloni 2010, fotografia de photograph by Saverio Lombardi Vallauri 
6 / Banheira Kaos2 com complementos da colecção Faraway, Kos / Kaos2 Bathtub 
with Faraway collection complements, Kos      
7 / Lavatórios Vision, Nespoli e Novara para Rapsel / Vision sinks, by Nespoli and 
Novara for Rapsel      
8 / Poltronas Origine du Monde, Italo Rota para Meritalia / Origine du Monde 
armchairs, by Italo Rota for Meritalia      
9 / Assentos Pavè, Enzo Berti para Kreoo / Pavè seats, by Enzo Berti for Kreoo      
10 / Chuveiro Acquapura, Fantini / Acquapura shower, Fantini 
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Conhecida pelos seus produtos de máxima qualidade, a REDI 
apresenta a nova gama inovadora concebida para interior e exterior.
Known for its products of the highest quality, REDI presents its new 
innovative range designed for inside and out.

1// A nova cadeira ANGEL, desenhada por Archirivolto Design, nasce 
com um vasto jogo de cores, primando pelo conforto e resistência. 
Destinada ao sucesso, é cuidadosamente fabricada em polipropileno 
com fibra de vidro estampada com tecnologia air moulding. 
The new ANGEL chair, designed by Archirivolto Design comes in a vast 
array of colours, standing out for its comfort and strength. Destined for 
success it is carefully manufactured in polypropylene with fibreglass 
stamped with ‘air moulding’ technology.

2// Criada com um design arrojado, BUBBLES, nome inspirado na 
perfeição das suas costas de contornos arredondados irresistíveis ao 
toque, adapta-se a ambientes clássicos e modernos. Concebida em 
san transparente ou opaco, através de uma tecnologia vanguardista, 
transmite luz à envolvente.
Created to a daring design, BUBBLES, a name inspired by the perfection 
of the rounded contours of its back, irresistible to the touch, fits in both 
classic and modern settings. Designed in transparent or opaque san, 
using cutting edge technology, it transmits light to its surroundings.

3// Na cadeira COT tudo se completa: design contemporâneo, 
elegância e material tech, um sistema inovador, possível em bicolor. A 
solução para espaços de negócios e domésticos, possibilitando uma 
combinação de cores.
The COT chair combines contemporary design, elegance and «tech» 
material through an innovative system, and is possible in bicolour. The 
solution for business and home environments, allowing for colour 
combinations.

4//Para aumentar o prazer de se sentar à mesa, a gama NASTRO 
revela-se pelas suas vantagens: conforto, estabilidade e leveza.
To increase the pleasure of sitting at the table, the NASTRO range 
stands out for its advantages: comfort, stability and lightness.

Sempre disponíveis

Não garantimos que a comida lhe saiba melhor. Mas garantimos que vai 
passar mais tempo à mesa
We don’t guarantee that the food will taste better. But we guarantee that you 
will spend more time at the table.

REDI - Fábrica de Móveis Metálicos, Lda.

Apartado 121  – Abelheira
4786 – 909 Trofa
Portugal

GPS: 41º19’59.69”N 8º31’29,59”W

Telefone: +351 252 400 620
Fax: +351 252 400 621

Email: redi@redi.pt
Horário:
2ª a 6ª 08H/12H30 – 13H30/18H30
Sábado 10H00/13H00
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Especial 
Banho

Special
Bath

Quando o dia inicia ou chega ao seu termo, a 
área consagrada ao banho revela-se como a mais 
acolhedora da casa. Aqui a pele absorve os mimos 
refrescantes da água; o corpo descansa, recuperando 
um renovado vigor; a mente abre-se ao prazer dos 
aromas e dos toques aquáticos, em revitalizantes e 
terapêuticas sensações.

As the day begins or comes to its end, the part of your 
home dedicated to bathing becomes the most welcoming 
in the house. Here the skin welcomes the refreshing 
delights of water; the body relaxes, recovering and 
reinvigorating; the mind opens up to the pleasure of 
aromas and of aquatic caresses, in revitalising and 
therapeutic sensations.

Fotografia: Colecção Love Photograph: Love Collection, Novello  
www.novello.it
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Especial Cozinhas // Special Kitchens

Engenharia, Inovação e Design
Engineering, Innovation and Design

A marca Cifial representa a cumplicidade entre a 
Engenharia, Inovação e Design. 
Os prémios internacionais de Design e Inovação com que 
a Cifial foi distinguida nos últimos anos ilustram bem a 
credibilidade dos seus produtos. Um forte exemplo é o DME 
Award, que distinguiu a Cifial como «Best Management of 
Design in a medium-sized company», reconhecendo o seu 
excelente e bem sucedido uso estratégico do design.
Na Cifial, todos os dias mais de 30 engenheiros e designers 
desenvolvem novos produtos, frequentemente apoiados 
por parcerias com universidades e instituições de 
investigação. O lavatório de fibra de coco – distinguido 
como finalista pelo Good Design Japan –, o lavatório 
de caco reciclado e a taça de mica são apenas alguns 
exemplos de produtos actualmente no mercado, sendo 
resultado de um forte e contínuo investimento da Cifial em 
R&D (Research and Development).

The brand Cifial represents the complicity between Engineering, 

Innovation and Design.

The several international Design and Innovation awards that 

distinguished Cifial in the last years clearly reveal the reliability 

of its products. A strong example is the DME Award, that 

distinguished Cifial for the Best Management of Design in a 

medium-sized company, as a recognition of an excellent and 

successful strategic use of design.

On a day-to-day basis, a team of over 30 engineers and designers 

develop new products, frequently supported by partnerships with 

universities and investigation institutions.  The coconut fibre sink 

– finalist by the Good Design Japan –, the recycled ceramic sink 

and the mica round counter top cup, are only some examples  

of what is now being presented to the market, being a result  

from the strong and continuous Cifial investment in R&D 

(Research and Development).

CIFIAL, S.A. 
Apartado 413 | 4524-907 Riomeão
TEL. +351 256 780 100 | FAX +351 256 783 395
CIFIAL@CIFIAL.PT | WWW.CIFIAL.EU

CIFIAL

Especial Banho // Special Bath
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Jacuzzi Europe SpA
Tel. +39 0434 859111
Agente em Portugal: Francisco Rosário | Tel. +351 93 730 19 42 
www.jacuzzi.eu | info@jacuzzi.it

Jacuzzi®

A Jacuzzi® surpreende uma vez mais os seus clientes ao apresentar o 
Sasha, uma criação única do arquitecto Apostoli.
Corpo e alma podem retemperar energias num verdadeiro spa, de design 
contemporâneo, de qualidade superior e com tecnologias inovadoras.
Como área privada de banho, o Sasha adapta-se eficazmente tanto a um 
espaço doméstico, como num ambiente profissional dada a flexibilidade 
de instalação dos diferentes módulos deste modelo. 
A simplicidade natural da madeira, aliada ao uso moderno do vidro e 
do cromo, revelam-se na elegância do Sasha que, num único produto, 
concilia uma sauna, um duche sensorial e um hammam, proporcionando o 
merecido bem-estar e conforto dos utilizadores. 
As várias configurações desta nova criação da Jacuzzi® permitem que 
cada pessoa explore ao máximo um spa exclusivo no seu próprio lar, 
apreciando diversos programas desenvolvidos por médicos especialistas 
para obter os melhores benefícios terapêuticos. O Sasha garante ainda 
uma magia sensorial com as diversas sequências de cor harmonizadas 
com a música ambiente do sistema áudio incorporado pela Jacuzzi® 
nesta fantástica inovação para casa de banho. 

Jacuzzi® wows its clients once again by revealing Sasha, a unique creation from 
architect Apostoli.
Body and soul can recoup lost energy in a genuine spa, boasting contemporary 
design, superior quality and innovative technology.
Like a private bathing area, Sasha efficiently adapts as much to a home space as 
to a professional environment, given the installation flexibility of the different 
modules of this model.
The natural simplicity of wood, combined with the modern use of glass and 
chrome, are revealed in the elegance of Sasha, which, in a single product, 
combines a sauna, a sensations shower and a hammam, providing the well being 
and comfort its users deserve.
The various configurations of this new creation from Jacuzzi® allow each person 
to make the very most of an exclusive spa in their own home, enjoying the many 
programmes developed by specialist doctors to obtain the best therapeutic 
benefits. Sasha offers yet another magical sensation with the many harmonised 
colour sequences and background music of the audio system included by 
Jacuzzi® in this fantastic innovation for the bathroom.

Corpo e Alma em Harmonia Body and Soul in Harmony
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1 // Skin: Como marca de vanguarda no design de torneiras 
de luxo, a Bruma desenvolveu o novo modelo Skin. A pureza 
minimal e geométrica desta torneira dá um carácter de 
sofisticação e graciosidade funcional.
Skin: As a leading brand in luxury tap design, Bruma has developed 

the new model Skin. The minimal and geometric purity of this tap 

create a sense of sophistication and functional gracefulness.

2 // Escudo: Ao redesenhar o modelo Escudo, a Bruma 
manteve a modernidade, mas simplificou a utilização da 
torneira com uma nova opção de manípulo que facilita o 
manuseamento, tanto em ambiente doméstico, como público.
Escudo: In redesigning the Escudo model, Bruma has maintained its 

modernity, but simplified the use of the tap with a new handle option 

which eases use, as much in the home environment, as in the public one.

3 // Lusa: A série Lusa também foi renovada pela Bruma 
que, à semelhança dos modelos Skin e Escudo, equipou 
este modelo com o sistema de poupança de água, o Bruma 
EcoDrop®. O espaço entre a bica da torneira e o lavatório 
foi aumentado, conferindo mais ergonomia e conforto no 
momento de lavar as mãos.
Lusa: The Lusa series has also been renovated by Bruma, which, as 

with the Skin and Escudo models, has equipped this model with the 

Bruma EcoDrop® water saving system. The space between the tap’s 

spout and the washbasin has been increased, adding ergonomic value 

and comfort for when you wash your hands.

House Traders / 102

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

Bruma
1
2
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Inovações Exclusivas
Exclusive Innovations

Para criar uma harmonia singular e funcional 
nos espaços de banho, a Silestone®, marca líder 
em superfícies de quartzo do grupo Cosentino, 
desenvolveu uma linha exclusiva de mobiliário, bases 
de chuveiro e radiadores, para além das conhecidas 
soluções para revestimento e pavimento de banhos.
Os modelos Equilibrium e Simplicity estão disponíveis 
numa ampla variedade de cores conciliáveis com os 
lavatórios integrados Unique. Para complementar 
a tecnologia e o design dos ambientes, permitindo 
a uniformização de todos os elementos de elevada 
resistência, durabilidade e protecção antibacteriana, 
a Silestone® apresenta as bases de chuveiro  
Ducal, Fresh e Dacor, em diferentes tonalidades  
e acabamentos, bem como uma colecção  
única de radiadores.

To create a unique and functional harmony to bathrooms, 

Silestone®, leading name in quartz surfaces and part of 

the Cosentino group, has developed an exclusive range of 

furniture, shower trays and radiators, as well as its well 

known bathroom wall coverings and floorings.

The Equilibrium and Simplicity models are available in a 

large variety of colours that can be matched with the Unique 

built-in wash basins. To complement the technology and 

design of environments, allowing the standardisation of 

every element featuring high resistance, durability and 

antibacterial protection, Silestone® presents the Ducal, 

Fresh and Dacor shower trays, in different colours and 

finishes, as well as a unique collection of radiators.

Silestone®
www.silestone.com

Cosentino Portugal
www.cosentinogroup.net | info@cosentinogroup.net
Tel. Porto +351 229 270 097 | Tel. Lisboa +351 219 666 221
Tel. Algarve +351 289 562 510

Silestone®
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Expansão Dinâmica
Dynamic Expansion

A estética funcional e elegante 
das cozinhas Inmove® sempre a 
distinguiu como uma das marcas 
Movoeste de grande inovação e 
qualidade. No entanto, e tentando 
responder aos incentivos do 
mercado, a Inmove® apostou na 
expansão dos seus valores para o 
segmento de banho.   
A Inmove®, junto com a 
Conceptline®, desenvolveu uma 
parceria na criação, produção 
e transformação de bancadas, 
tampos e bacias em pedra acrílica. 
O mobiliário de casa de banho é um 
magnífico exemplo da versatilidade 
e plasticidades deste material, 
com formas curvas, moldadas e 
pensadas para dissimular as juntas 
e uniões. Os materiais Himacs® 
e Corian® são configurados 
consoante os modelos, o design 
e as soluções desejadas e 
imaginadas por cada cliente.

The functional and elegant aesthetics 

of Inmove® kitchens have always set 

it apart as one of the Movoeste brands 

to boast major innovation and quality. 

Nevertheless, and in an attempt to 

respond to market incentives, Inmove® 

has now invested in the expansion of its 

values into the bathroom segment.

Inmove®, together with Conceptline®, 

have forged a partnership in 

the creation, production and 

transformation of worktops, tabletops 

and basins in acrylic stone.

The bathroom furniture is a magnificent 

example of the versatility and plasticity 

of this material, with shapes curved, 

moulded and designed to hide joints and 

joins. Himacs® and Corian® materials 

are configured according to the models, 

design and solutions that each client 

wants and imagines.

Inmove®

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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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

Listor

Dedicada ao reconhecimento 
de excelência na 
comercialização de uma 
ampla gama de pavimentos 
flutuantes e revestimentos, 
a Listor garante a satisfação 
suprema dos seus clientes 
ao dispor de produtos de 
qualidade, adaptáveis a 
qualquer espaço.
Para a casa de banho, a Listor 
oferece exclusivamente o 
Aqua-Step, um pavimento 
totalmente resistente à água 
e sem provas de dilatação. A 
elevada qualidade, higiene, 
facilidade de instalação e 
manutenção, bem como 
a impermeabilidade do 
inovador sistema de painéis 
Maëstro-Waterwall são 
igualmente boas razões para a 
optimização da zona de banho.   

Dedicated to the recognition of 
excellence in the sales of a large 
range of laminate flooring and 
wall coverings, Listor guarantee 
the ultimate in satisfaction 
for its clients in bringing them 
quality products that can be 
adapted to any space.
For the bathroom, Listor is alone 
in being able to offer Aqua-Step, 
fully waterproof flooring with 
no swelling, guaranteed. The 
high quality, hygiene, ease in 
fitting and maintaining, as well 
as the waterproof nature of the 
innovative Maëstro-Waterwall 
panel system are also good 
reasons for improving your 
bathroom space.

Garantia de Sucesso
Guarantee of Success
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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
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facilidade de instalação e 
manutenção, bem como 
a impermeabilidade do 
inovador sistema de painéis 
Maëstro-Waterwall são 
igualmente boas razões para a 
optimização da zona de banho.   

Dedicated to the recognition of 
excellence in the sales of a large 
range of laminate flooring and 
wall coverings, Listor guarantee 
the ultimate in satisfaction 
for its clients in bringing them 
quality products that can be 
adapted to any space.
For the bathroom, Listor is alone 
in being able to offer Aqua-Step, 
fully waterproof flooring with 
no swelling, guaranteed. The 
high quality, hygiene, ease in 
fitting and maintaining, as well 
as the waterproof nature of the 
innovative Maëstro-Waterwall 
panel system are also good 
reasons for improving your 
bathroom space.
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Especial Banho // Special Bath

P
U

B



House Traders / 112

Recentemente crida pela fusão da Aquaduche com a 
Aquacozinhas, a Aqua – Home Solutions uniu uma equipa 
técnica profissional, pronta a satisfazer os desejos particulares 
de cada cliente, oferecendo sempre as melhores soluções e 
adaptando os melhores produtos às necessidades próprias de 
cada espaço.
A grande aposta da Aquaduche passa por comercializar 
uma ampla gama de marcas nacionais e internacionais, 
especializadas em materiais, como pavimentos e revestimentos, 
e em mobiliário e acessórios de qualidade destinados a casas de 
banho, cozinhas e roupeiros. 
Todas as propostas apresentadas pela Aqua – Home Solutions 
garantem um serviço excepcional, acompanhando os desígnios 
do cliente, desde a fase inicial de concepção de um novo 
projecto ou uma renovação, até à ultimação de todos os 
pormenores decorativos com o apoio incondicional dos  
seus profissionais

Recently created by the fusion of Aquaduche with Aquacozinhas, Aqua 

– Home Solutions unites a professional technical team, ready to satisfy 

the individual wishes of every client, always offering the best solutions 

and adapting the best products to the particular needs of every space.

The major focus of Aquaduche includes the sale of a large range of 

national and international brands, specialised in materials, such as 

flooring and coverings, and in quality furniture and accessories for use 

exclusively in bathrooms, kitchens and dressing rooms.

Every proposal presented by Aqua – Homes guarantees an exceptional 

service, attending to the requirements, from the initial planning 

phase of a new project or a renovation, up to the completion of every 

decorative detail with the unconditional support of its professional.

Soluções Diferenciadas
Unique Ideas

Aqua – Home Solutions

Aqua Home Solutions
Praceta Raul Brandão, 16 |Mem Martins, Sintra
Tel. +351 219 262 736 | Fax +351 219 268 847
www.aquaduche.pt| aquaduche@aquaduche.pt
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1 // City Suspensa
O espaço é precioso e há necessidade de aproveitar cada 
centímetro. A Sanindusa não pretende que essa limitação 
prejudique o ambiente e a sua decoração, por isso, a City 
Suspensa surgiu para satisfazer as necessidades dos espaços 
mais reduzidos. A versão suspensa é constituída por sanita e 
bidé com apenas 48 cm de comprimento e partilha lavatórios 
com coluna suspensa e móveis da restante série.

City wall hung

Space is precious and you need to make the most of every centimetre. 

Sanindusa does not believe that this limitation should prejudice 

your environment and its decoration and therefore it has created 

its City wall hung range to satisfy the needs of smaller spaces. The 

suspended range includes a toilet and bidet just 48 cm in length and 

shares washbasins with a suspended column and furniture from the 

rest of the series. 

2 // Soluções de hidromassagem
A Sanindusa complementa a linha Tube com uma série 
de elementos de encastrar que vão desde pinhas, hastes, 
injectores, chuveiros de mão, torneiras, etc., diferenciados 
em género, formato e dimensões. Como resultado final pode 
obter um conjunto mais orientado para o formato circular 
ou quadrangular, mais simples ou complexo, podendo 
ainda optar pela localização dos elementos conforme as 
potencialidades do espaço e altura dos utilizadores.
Water massage solutions

Sanindusa complements its Tube range with a series of elements 

that can be built in, including heads, rods, jets, hand showers, taps, 

etc. in varying types, formats and sizes. As a final result you can 

choose a set more apt to a circular or quadrangular format, simpler 

or more complex, while also being able to opt to locate the elements 

according to the possibilities offered by the space and the height of 

its users.

3 // Elegance
Procura bases de chuveiro extra-planas de fácil integração 
na decoração e de fácil aplicação? Tem na gama Elegance a 
solução ideal para o seu espaço, com 45 mm de altura. Estas 
bases estão disponíveis nas seguintes dimensões: 120x80, 
160x80, 120x90, 140x90 e 160x90 mm.
Elegance

Are you looking for extra-flat shower trays that easily match the 

decoration and are easy to fit? The ideal solution for your space can 

be found in the Elegance range, at just 45mm high. These trays are 

available in the following sizes: 120x80, 160x80, 120x90, 140x90  

and 160x90 mm.

House Traders / 114
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1// Da colecção de 2009, a OFA apresenta a linha Solaris, 
um chuveiro com cromoterapia, essencial para qualquer 
casa de banho, que através da linguagem das cores 
personaliza os seus dias.
Of the Collection of 2009, OFA presents Solaris line, a color therapy 

shower, essential to any bathroom, that through the language of 

color customizes your days.

www.ofa.pt

2// Sob o mote Transparency, a Recer apresentou os seus 
novos produtos, onde se destaca a linha Trendy, uma 
gama lisa, com ligeira estrutura que constitui uma solução 
minimalista ideal para todo o tipo de ambientes.
Under the motto Transparency, Recer presented their new 

products, in which the highlight goes to the Trendy line, a plain set, 

with a slight structure that provides a minimalist solution, ideal for 

all types of environments.

www.recer.pt

3// Linha de banho da marca Fimasil, uma empresa 
portuguesa que oferece nos seus desenhos elegantes um 
mundo de ambientes sofisticados onde a simplicidade dos 
pormenores marca a diferença.
The Bath line of the brand Fimasil, a Portuguese company that 

offers through their elegant design a world of sophisticated 

environments where simplicity of details makes the difference.

www.fimasil.pt

www.fimasil.pt

4// Com um design sóbrio e sofisticado e assinatura do 
designer Piero Lissoni, a colecção Universal, da Boffi, 
imprime uma nova e aprimorada personalidade ao espaço 
da casa de banho.
With a sober and sophisticated design and with the signature 

of the designer Piero Lissoni, the Universal Collection by Boffi, 

confers a new and perfect personality to the bathroom space.

www.boffi.com

5// Sempre na vanguarda do sector, a uno form lançou o 
modelo Bad ahorn, um conjunto de designs que demonstra 
como a calma e harmonia são os melhores ingredientes 
para começar o dia.
Always at the forefront of the sector, uno form launched the 

model Bad ahorn, a set of designs that demonstrate how calm and 

harmony are the best ingredients to start the day.

www.unoform.pt

6// Sensual, jovem e ergonómica, assim se caracteriza a 
Série Pop da Sanitana, uma gama de produtos de linhas 
redondas, alegres e modernas que demonstra que tudo na 
vida pode ser divertido, mesmo na casa de banho. 
Sexy, young and ergonomic, this is what characterizes the Series 

Pop by Sanitana a range of products with round, cheerful and 

modern lines that shows that everything in life can be fun, even in 

the bathroom.

www.sanitana.com  

7// Disponível em nove cores – Branco, Antracite, Coral, 
Marfim, Azul Celeste, Verde Água, Juta, Tabaco, Taupe –, e 
diversos formatos, a gama Sydney da Cinca explora ideias 
arrojadas e sofisticadas.
Available in nine colors – White, Anthracite, Coral, Ivory, Sky Blue, 

Green Water, Jute, Tobacco, Taupe – and with diverse forms, the 

series Sydney by Cinca explores bold and sophisticated ideas.

www.cinca.pt

8// Os desenhos simples e modernos das superfícies 
em cerâmica e a excelência da madeira fazem da gama 
Bad da uno form uma escolha perfeita para atmosferas 
sofisticadas e muito relaxantes.
The simple and modern design of the ceramic surfaces and the 

excellence of wood make the series Bad by uno form a perfect 

choice for sophisticated and very relaxing environments.

www.unoform.pt
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A Sublimação do Bem-Estar 
The Exaltation of Well Being

Casas de Banho de Luxo

Outrora espaço de diminutas dimensões e 
muito reservado, a casa de banho tem vindo 
a adquirir uma importância única como o 
local privilegiado para cultivar corpo e mente.
Para conseguir um harmonioso bem-estar, 
os profissionais do sector de banho têm 
desenvolvido soluções inovadoras e um 
design pautado pelo conforto, modernidade, 
mas também determinado pelo requinte e 
luxo dos materiais e dos ambientes.
Seguindo esta tendência, os clientes de 
alguns dos hotéis mais emblemáticos 
em todo o mundo podem desfrutar 
de experiências excepcionais, usando 
legitimamente a casa de banho do seu 
quarto ou da sua suíte. 
Quão original poderá ser desfrutar de um 
banho relaxante enquanto se descobrem 
as ruas, paisagens e pormenores de uma 
cidade, através das vistas impressivas, 
algumas a 360º, que as janelas, do tecto ao 
chão, proporcionam?! 

In former times a space of small dimensions 
and very reserved, the bathroom has come 
to acquire a unique importance as the 
perfect place to treat body and mind.
To achieve a harmonious sense of well 
being, professionals within the bathroom 
sector have developed innovative solutions 
and a design guided by comfort, modernity, 
but also determined by the sophistication 
and luxury of materials and environments.
Following this trend, guests at some of the 
most iconic hotels around the globe can 
enjoy exceptional moments simply by using 
the bathroom of their room or suite.
What an experience to enjoy a relaxing  
bath as you discover the streets,  
landscapes and details of a city through 
impressive views, some 360º, offered by 
floor to ceiling windows!

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS

1/ Hotel on Rivington, Nova Iorque, EUA | New York, USA 2/ Hotel One by The Five, Paris, França | France 3/ Hotel the Vine, Madeira, Portugal
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Algumas das novas concepções para as áreas do banho 
conceberam verdadeiros espaços cujo mobiliário define, 
por exemplo, um estilo artístico, como a arte déco. Em 
outras situações, a própria casa de banho serve como 
local de exposição para as obras exclusivas.  
A peculiaridade das recentes casas de banho dos 
hotéis pode rever-se em ideias surpreendentes como 
um compartimento privado para engraxar sapatos ou 
até mesmo na utilização inovadora de sensores nos 
autoclismos, que disparam automaticamente quando 
alguém se aproxima. 
Os novos conceitos decorativos transfiguram a inerente 
privacidade que a casa de banho possuía, apresentando 
chuveiros com capacidade para seis pessoas tomarem 
duche ao mesmo tempo, ou conferindo um papel de 
destaque a este espaço, colocando a zona de banho no 
centro dos quartos. 
Em Portugal, a tendência revela-se igualmente com os 
designers de hotéis a procurarem, dentro do segmento, 
peças de banho soltas dos pavimentos e a escolherem 
divisórias de vidro, dotando o espaço de uma leveza e 
ambientação mais dinâmica com o próprio quarto.
Multiplicam-se assim as ideias modernas, que fogem 
da convencionalidade e sublimam as casas de banho, 
transformando-as num espaço dedicado cada vez mais 
à exaltação máxima do bem-estar de cada um de nós. 

Some of the new designs for bathrooms have led to the 
creation of spaces whose furniture defines, for example, 
an artistic style, such as art deco. In other situations, the 
very bathroom serves as an exhibition venue to display 
exclusive pieces.
The particular nature of recent hotel bathrooms can be 
seen in surprising ideas, such as a private compartment 
for polishing shoes or even in the innovative use 
of sensors in toilet flushing mechanisms, which 
automatically flush when anyone approaches.
New decorative concepts transform the inherent privacy 
a bathroom possesses, presenting showers with room 
for six people to take a shower at the same time, or 
giving it a leading role to this space, placing the bathing 
area in the centre of the bedrooms.
In Portugal, the trend is also revealed with hotel 
designers looking, within the sector, for bathroom 
pieces that float above the flooring and choosing glass 
dividing walls, endowing the space with a lightness and 
more dynamic feel with the room itself.
Modern ideas thus abound, veering from conventionality 
and highlighting bathrooms, transforming them into a 
space increasingly dedicated to the ultimate exaltation 
of well being of us all.

Banho // Bath

4/ Hotel du Vin, Bringhton, Inglaterra | England 5/  Hotel on Rivington, Nova Iorque, EUA | New York, USA
6/ Alila Cha-Am, Petchaburi, Tailândia | Thailand 7/ Hotel Peninsula Tóquio, Japão | Tokio, Japan
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Espaço Público // Public Space

Nuno Baltazar

A descoberta percorre um trajecto feito de detalhes, texturas, cores 
e formas, que se vão concretizando nas mais variadas criações de 
Nuno Baltazar. Desde 2005, em plena Avenida da Boavista, no Porto, 
o atelier e loja do estilista envia um convite aos amantes da moda 
e agora, também, aos apaixonados pelo universo da decoração, do 
design, dos livros e das viagens.
Motivados pela mais recente colecção de objectos para a casa, 
a Baltazar | MAP (Maison à Porter), o criador e o seu sócio Vítor 
Almeida, do atelier eu.sei.que.vou.te.amar, decidiram renovar 
todo o espaço, imprimindo-lhe um toque ainda mais sofisticado. 
Inicialmente concebidos para habitação de uma família burguesa, 
os 375 m2 do seu interior dividem-se por três pisos, tendo cada um 
deles uma função distinta: área de produção e armazenamento, 
espaço comercial e atelier. Vestidos, sapatos, cintos, malas 
convivem agora com candeeiros, caixas de madeira, baús,  
porta-retratos – um eclético conjunto de peças exibindo a 
assinatura Nuno Baltazar.

Discovery runs through a journey made of details, textures, colours 
and shapes, which are materialised in the most varied of creations 
from Nuno Baltazar. Ever since 2005, right on the Avenida da 
Boavista, in Oporto, the studio and shop of the fashion designer has 
been sending out an invitation to fashion lovers and now to those 
adore the universe of decoration, design, of books and of travelling.
Motivated by the latest collection of objects for the home, Baltazar 
| MAP (Maison à Porter), the creator and his partner Vítor Almeida, 
from the studio «eu.sei.que.vou.te.amar», have decided to 
renovate the entire space, bringing to it an even greater sense of 
sophistication. Initially designed to house a middle-class family, 
the 375 m² interior, develops over three floors, with each enjoying a 
different function: production area and storage; commercial area; 
and studio. Dresses, shoes, belts and bags are now joined by lamps, 
wooden boxes, trunks, and photo frames – an eclectic collection of 
pieces bearing Nuno Baltazar design.

Para além da Moda...
Beyond Fashion… Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES

Fotografias de Photographs by ABEL ANDRADE
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Aproveitando a estrutura da casa, construída no século 
XIX, esta nova concept store reúne num só lugar os 
traços do passado e as marcas do presente. Num 
desenho da autoria do arquitecto Vítor Almeida, o 
espaço torna-se, assim, uma viagem agradável pelo 
requinte e criatividade. Os tectos de estuque trabalhado 
foram devidamente recuperados e conservados, bem 
como a maioria das tábuas de soalho originalmente 
instalado, dialogando harmoniosamente com vários 
espelhos e uma iluminação, natural e artificial, 
pensada ao pormenor, para um maior aproveitamento 
dos espaços de exposição, deixando que as peças 
adquiram, também elas, o protagonismo inevitável.

Taking advantage of the structure of the house, built in 
the 19th century, this new concept store combines lines 
from the past with brands of the present in a single 
space. To a design by architect Vítor Almeida, the space 
thus becomes a pleasing journey through refinement 
and creativity. The carved stucco ceilings have been duly 
renovated and preserved, along with the majority of 
the original floorboards, interacting harmoniously with 
the many mirrors and the lighting, natural and artificial, 
meticulously thought out, to make the very most out 
of the display areas, allowing the pieces to get their 
spotlight moment too.

www.nunobaltazar.com

Espaço Público // Public Space

Cenários Fluidos
Aquatic Surroundings

Martinhal Beach 
Resort & Hotel

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by MARTINHAL BEACH RESORT & HOTEL
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Refúgio // Haven

Sagres é desde longos anos o destino favorito de 
amantes da natureza, surfistas e praticantes de 
mergulho pelo seu ambiente primitivo e natural. 
Localizado na praia do Martinhal, por entre o Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina, 
o Martinhal Beach Resort & Hotel é o novo projecto 
turístico da região, uma simbiose perfeita entre a 
natureza e o Oceano Atlântico.
Com uma imagem distinta do tradicional hotel de 5 
estrelas, o Martinhal Beach Resort & Hotel é um conceito 
de luxo que tem como lema fazer com que o cliente se 
sinta tão confortável como em sua casa. Da autoria do 
atelier londrino Matthew Wood da Conran & Partners, 
em parceria com Arquitectura SA Lisboa, liderada pelo 
arquitecto Teixeira Pinto, o projecto é composto por 

Thanks to its primitive and natural landscape, Sagres 
has long been a favoured destination for nature lovers, 
surfers and scuba divers. Located on Martinhal beach, 
between the Southeast Alentejo Nature Park and the 
«Vicentina» Coast, Martinhal Beach Resort & Hotel is the 
new tourism project for the region, a perfect symbiosis 
between nature and the Atlantic Ocean.
With an image that differs from traditional five-star 
hotels, Martinhal Beach Resort & Hotel is a luxury 
concept that operates to the motto – do everything to 
ensure guests feel as comfortable as in their own home. 
With design from the London studio of Matthew Wood, 
from Conrad & Partners, in partnership with Arquitectura 
SA Lisboa, headed by architect Teixeira Pinto, the project 

um hotel de 38 luxuosos quartos, dois dos quais suítes 
duplex, todos com vista para o mar,  
e uma vasta selecção de espaçosas villas – Ocean  
House, Garden House, Pinewood House e Bay House –,  
com piscina privada e amplos jardins. Com uma área  
de construção de 35.000 m2, o resort caracteriza-se 
pelas técnicas de edificação modernas e formas 
geométricas, um conjunto de contornos ideados de 
forma a alinharem-se na perfeição com a natureza, o 
sol e as vistas. A decoração, a cargo do designer Michael 
Sodeau, utiliza mobiliário minimalista, apostando em 
materiais da região algarvia como a cortiça, o vime e a 
pedra da serra de Monchique. Inaugurado a 12 de Abril, o 
Martinhal Beach Resort & Hotel dispõe ainda de diversas 
infra-estruturas como restaurantes – O Terraço, As 
Dunas e Os Gambozinos –, spa, ginásio ou uma loja de 
produtos gourmet.

comprises a hotel containing 38 luxury rooms, two of 
which are duplex suites, each with sea views, and a vast 
selection of spacious villas – Ocean House, Garden 
House, Pinewood House and Bay House –, with private 
swimming pool and large gardens. With a build area of 
35,000 m², the resort features modern construction 
techniques and geometric shapes, a series of contours 
designed so as to blend perfectly with nature, the sun 
and the views. The interior design, care of designer 
Michael Sodeau, uses minimalist furniture, and materials 
sourced in the Algarve, including cork, wicker and stone 
from the Monchique mountains. Opened on April 12, 
Martinhal Beach Resort & Hotel is also home to various 
other facilities, such as restaurants – O Terraço, As 
Dunas and Os Gambozinos –, a spa, a gym and a shop 
selling gourmet products.
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bbgourmet Bull&Bear
Um Novo Conceito 
A New Concept
O bbgourmet Bull&Bear, situado na Avenida da 
Boavista, na zona de Aviz, Porto, é um dos melhores 
restaurantes do país. Mantendo os altos padrões 
gastronómicos que o caracterizam, apresenta-se agora 
mais amplo e funcional.
Estimulando um estilo de vida gourmet para os que 
apreciam os bons paladares e querem usufruir de 
sítios elegantes, o bbgourmet Bull&Bear remodelou 
o espaço. Da autoria da dupla José Pedro Vieira e 
Diogo Rosa Lã, o projecto conferiu mais amplitude ao 
restaurante, oferecendo agora uma esplanada (com 
18 lugares sentados), bem como duas salas distintas 
(azul e bordeaux com 44 e 36 lugares respectivamente), 

tudo num ambiente descontraído, em tons sóbrios, 
linhas rectas e pormenores minimalista. Com uma 
abordagem eclética e criativa à cozinha mediterrânica, 
a nova imagem trouxe ainda um novo conceito, bem 
como novos serviços. O bbgourmet Bull&Bear conta 
agora com entregas ao domicílio e take-away, bem 
como menus para pequenos-almoços e lanches, novas 
ofertas a aliar com os tradicionais almoços e jantares, 
tudo sob a direcção da Chef Cristina São Pedro. Outro 
factor diferenciador é o novo horário de funcionamento 
que permite, aos visitantes mais tardios, refeições  
fora das horas. 

bbgourmet Bull&Bear, located on the Avenida da 
Boavista in the Aviz district of Oporto, is one of the 
best restaurants in Portugal. Maintaining the high 
gastronomic standards that it is known for, it now 
appears in a larger more functional version.
Stimulating a gourmet lifestyle for lovers of fine 
flavours and elegant surroundings, bbgourmet 
Bull&Bear has refurbished its premises. With design 
from duo José Pedro Vieira and Diogo Rosa Lã, the 
project gives the restaurant more space, now offering 
a terrace (with 18 seats), as well as two different dining 
rooms (blue and Bordeaux  with 44 and 36 seats 
respectively), all in a relaxed environment, in simple 

colours, straight lines and minimalist detailing. With 
an eclectic and creative approach to Mediterranean 
cooking, the new image has also brought a new 
concept, as well as new services. bbgourmet Bull&Bear 
now offers home delivery and takeaway, as well as 
breakfast and snack menus, new selections combining 
with the traditional lunches and dinners, all under the 
guidance of chef Cristina São Pedro. Something else 
to have changed – the opening hours which now allow 
outside-hours meals to later guests. 

Savores // Flavours

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias  gentilmente cedidadas por  Photographs kindly given by bbgourmet 
BULL&BEAR
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Sugestões // Suggestions

Mala Colecção Primavera / Verão 2010 Surkana
Bag Spring / Summer 2010 Collection Surkana
www.surkana.com

Perfume L’Eau d’ Issey Issey Myake
L’Eau d’ Issey Perfume Issey Myake
www.isseymiyakeparfums.com

Colar Colecção Primavera / Verão 2010 Ana Durão
Necklace Spring / Summer 2010 Collection Ana Durão
www.anadurao.com

Óculos de Sol Colecção Primavera / Verão 2010 Balenciaga
Sunglasses Spring / Summer 2010 Collection Balenciaga
www.balenciaga.com

Máscara Purple Impression Givenchy
Purple Impression Mascara Givenchy
www.givenchy.com

Para Si
For You

Para a Casa
For the Home

Vasos Vertical Twentyone Studio
Vertical Pots Twentyone Studio
www.twentyonestudio.com
Fotografia de Photograph by © Manuela Tognoli

Sofá Drop Cerruti Baleri
Drop Sofa Cerruti Baleri
www.cerrutibaleri.com

Banco Hive Arktura
Hive bench Arktura
www.arktura.com

Estante Uptown e Módulos 5 Blocks Opinion Ciatti
Uptown bookcase and 5 Blocks modules Opinion Ciatti
www.opinionciatti.com
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Jóias // Jewellry

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by RENAUD CORLOUER

A simples menção do nome Lalique remete para um 
mundo encantado, povoado de plantas entrelaçadas, flores 
carnudas, etéreas aves e borboletas, vibrantes insectos 
e ondulantes figuras femininas. Inventivo artista do vidro 
e exímio criador de jóias, René Lalique revolucionou a 
joalharia e o fabrico de peças em vidro elevando-os ao 
estatuto de arte.
Mantendo a criatividade do seu fundador, a Maison Lalique 
desenvolve objectos de incontestável estética e magia. 
Com a nova colecção de jóias Message, composta por 
colares, pulseiras, anéis e brincos, a casa francesa colhe 
inspiração no movimento fluido das andorinhas, capturando 
a graciosidade do seu voo e transmitindo aladas e primaveris 
mensagens de renascimento e liberdade.

The mere mention of the name Lalique takes us to an 
enchanted world, populated with intertwining plants, lush 
flowers, ethereal birds and butterflies, vibrant insects 
and sinuous feminine figures. Inventive glass artist and 
eminent creator of jewels, René Lalique revolutionised 
jewellery and the manufacture of glassware, elevating it to 
the status of art.
Maintaining the creativity of its founder, Maison Lalique 
develops pieces of undeniable aesthetics and magic. With 
the new Message jewellery collection, comprising necklaces, 
bracelets, rings and earrings, the French house has taken 
its inspiration from the flowing movement of swallows, 
capturing the graciousness of their flight and transmitting 
winged springtime messages of rebirth and freedom.

Mensagens Aladas
Winged Messages

Lalique

www.lalique.com

Nova Berlina BMW Série 5

Texto de Text by PAULA MONTEIRO 
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by BMW PORTUGAL

Carisma e Dinamismo
Charisma and Dynamism

Charisma, elegance and dynamism are some of the characteristics 
of the new BMW 5 Series Saloon, a vehicle that stands out for its 
irresistible design and for its unrivalled comfort.
Joining the perfect balance of its proportions and the luxury and 
comfort residing in its interior, the new model is equipped with the 
highest and latest technology, ensuring exemplary performance 
levels and energetic sports behaviour.
Available in an eight-cylinder petrol engine, three six-cylinder petrol 
engines and two six-cylinder diesel engines and, in the near future, 
in a four-cylinder diesel engine, the new BMW 5 Series Saloon is the 
expression of both technical quality and aesthetic excellence.

Carisma, elegância e dinamismo são algumas das características 
da nova berlina Série 5 da BMW, um automóvel que se impõe pelo 
irresistível design e pelo inegável conforto. 
A acrescentar ao perfeito equilíbrio de proporções e ao luxo e à 
comodidade que residem no seu interior, o novo modelo está equipado 
com a mais elevada e moderna tecnologia que lhe garante uma 
exemplar performance e um enérgico comportamento desportivo.
Disponível num motor de oito cilindros a gasolina, três motores de 
seis cilindros a gasolina e dois motores diesel de seis cilindros e, num 
futuro próximo, com motorização de quatros cilindros diesel, a nova 
berlina BMW Série 5 é a expressão simultânea de qualidade técnica e 
excelência estética.

www.bmw.pt

Automóvel // Car
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Showroom

Traço de Luz
A Personalidade do Espaço
The Space and its Personality

Fruto da necessidade de renovar e dinamizar o mercado da 
iluminação arquitectural e decorativa, nasceu em 1989 a Traço de 
Luz: uma empresa inovadora e com muito know-how que desde o 
início ilumina os passos de muitos portugueses. 
Com luzes diversas e materiais distintos, a Traço de Luz representa 
algumas das mais conceituadas marcas internacionais da área 
da iluminação. Modular, Prandina, Modiss, Studio Itália Design, 
Metalarte, Víbia, entre outras, têm candeeiros com design e de 
autor, apresentando respostas para as necessidades decorativas 
e exigências técnicas de cada trabalho. Com um showroom no 
Porto, recentemente renovado, e outro em Lisboa, a Traço de Luz 
desenvolve projectos de iluminação que, mais do que ilustrarem a 
decoração, desenham toda a personalidade do espaço.

Born in 1989 from the need to renovate and boost the architectural 
and decorative lighting market, Traço de Luz is an innovative 
company with plenty of knowhow, lighting the way for many 
Portuguese ever since it began trading.
With many lights and different materials, Traço de Luz represents 
some of the most renowned international brands within the lighting 
sector. Modular, Prandina, Modiss, Studio Italia Design, Metalarte, 
Víbia, amongst others, have created (designer) lamps that boast 
good design and respond to the decorative needs and technical 
demands of every project. With a recently renovated showroom 
in Oporto and another in Lisbon, Traço de Luz develops lighting 
projects, which, more than illustrating the decoration, design the 
entire personality of the space.

Traço de Luz
Rua da Trindade, 19 | 4000-541 Porto
Tel.: +351 222 005 733/4 | Fax: +351 222 000 803
geral@tracoluz.com | www.tracoluz.com

Rua Vitor Córdon, 26 | 1200-484 Lisboa
Tel./Fax:  +351 213 429 063
info@tracoluz.com
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Showroom

Artslab
Arte que reage
Art that Reacts
Apostado em afirmar-se como plataforma de 
interligação entre artistas, puros amantes da arte 
e investidores, o estúdio Artslab, situado no Centro 
Empresarial da Lionesa, em Matosinhos, inaugurou no 
dia 28 de Maio a exposição RE ACT.
Simultaneamente, estão em exibição duas mostras 
artísticas: uma individual, do conceituado artista urbano, 
MR Dheo, e outra colectiva, dos criadores David Correia 
Gonçalves, Pedro Leitão, René Tavares e David Rosado. 
A unir as duas exposições RE ACT está a arte como 
reacção aos limites tradicionais da convencionalidade, 
assim, MR Dheo inova ao trazer o graffiti para uma 
esfera mais cultural. No sentido inverso, as obras dos 
restantes artistas surpreendem pelas personagens 
que saem das telas e vão para as ruas, evidenciando as 
fronteiras e contrastes da arte. 

Focused on making its mark as a platform connecting 
artists to pure art fans and investors, the Artslab studio, 
located in the Lionesa Business Centre, in Matosinhos, 
opened the RE ACT exhibition on May 28.
Two art shows are being exhibited at the same time: an 
individual show, from respected urban artist MR Dheo, 
and another collective show, from artists David Correia 
Gonçalves, Pedro Leitão, René Tavares and  
David Rosado.
Uniting the two RE ACT exhibitions is art as a reaction to 
the traditional limits of conventionality, as such MR Dheo 
innovates in bringing graffiti to a more cultural sphere. 
In the other direction, the works from the remaining 
artists surprise for the characters that jump out of the 
canvases and head outside, revealing the frontiers and 
contrasts of art. 

Fotografias de  Photographs by ABEL ANDRADE






