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Editorial//

Desafio foi desenhar e projectar uma House Traders renovada, 
mas repleta das habituais notas de arquitectura, apontamentos de 
design e traços decorativos.
Sobre o brilho do seu sol de Verão, desafio o leitor a encontrar as 
estimulantes propostas de conceituadas marcas 100% nacionais 
que ultrapassaram convencionalidades, garantindo inovação e 
qualidade dos seus produtos, e desafio-o ainda a desvendar o olhar 
fotográfico do reconhecido Fernando Guerra.
Desafio-o também a descobrir as novas páginas da edição de  
Agosto/Setembro da House Traders. Páginas que desafiam conceitos 
pré-concebidos, páginas entusiasmantes que o incitam a olhar em 
frente, a olhar para um futuro provocador, mas também mais verde, 
ecológico e sustentável… Atreva-se a desafiar-se também…

Desafios
Challenges

PATRÍCIA RAMOS Editora | Editor

Destaques
Highlights

26/ Casa Paraty
Suspensa na Paisagem
Hanging in the Landscape

38/ Hotel Viura
Maturação Cubista
Cubist Creation

52/ Castelo de Castelo Novo

Refúgio Orgânico
Organic Refuge

106/ Ginger Park
Formas Naturais
Natural Forms

Propriedade/Editora: PM Media, SA;
Sede: Centro Empresarial Lionesa, Rua da Lionesa, 446 – Fracção G 19, 4465 – 671 Leça do Balio, Matosinhos, Portugal
Tef. 00351 229069530 – Fax: 00351 229069539
www.housetraders.pt | housetraders@housetraders.pt
Administração: Paulo Martins
Assessora ADM: Carolina Sousa, carolinasousa@pmmedia.pt 
Directora: Patrícia Ramos, patriciaramos@pmmedia.pt 
Editorial: Ângela Rodrigues, Paula Monteiro, Mariana Monteiro
Revisão: Maria Pires 
Imagem de Capa: Linha New England, Royal Botania 
Produção: Sérgio Martins (Director), Paula Craft
Assistente de produção/Materiais: Sílvia Fernandes, silviafernandes@pmmedia.pt
Conceito gráfico: Rui Parada
Publicidade: Sandra Coimbra (Coordenação), sandracoimbra@pmmedia.pt; Ema Ramos, emaramos@pmmedia.pt; 
Carmen Fagundes, carmenfagundes@pmmedia.pt 
Periodicidade: Bimestral | Impressão: Orgal, Lda
Distribuição: Vasp, Lda
Preço de capa: € 3,50 | ISSN: 1645 – 877X
Depósito Legal Nº 205996/04 
Publicação registada na ERC sob o Nrº 124365
Assinaturas: assinaturas@pmmedia.pt | Assinatura (6 números) Continente/ilhas - € 18,00; Europa e resto do 
mundo sob consulta.

Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos e imagens, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e 
para quaisquer fins, inclusive comerciais. House Traders® marca registada. 

Distribuição | Banca | Online | Assinantes: Portugal | Brasil | Angola | EUA | Luxemburgo | Bélgica | França | Reino 
Unido | Espanha

Membro de:

Designing and planning a new look House Traders, featuring more 
than the usual items on architecture, design ideas and decorative 
pieces, was a challenge. 
Under the lustre of the summer sun, I challenge the reader to find 
the stimulating proposals of respected, 100% Portuguese, brands, 
which go beyond the conventional to guarantee innovation and 
quality in their products, and I also challenge you to unveil the 
photographic and well known eye of Fernando Guerra.
Furthermore I challenge you to discover the new pages of the 
August/September issue of House Traders. Pages that challenge 
preconceived ideas, exciting pages that encourage you to look 
forward, to look towards a challenging future, that is equally greener, 
ecological and sustainable... Dare to challenge yourself too...

Fotografia gentilmente cedida por Photograph kindly given by Vondom
www.vondom.com
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For the last 40 years, every summer the Serpentine Gallery 
in Kensington Gardens, London, offers a temporary venue 
for art and culture. This year the architect chosen to design 
the Serpentine pavilion was Jean Nouvel. Until October 17, 
the bright red metal structure and its geometric forms, 
bursting out from the green of the gardens, will house 
various temporary exhibitions, including The Heart Archive 
installation by Christian Boltanski.

Errata
Erratum

www.serpentinegallery.org
www.villasdecia.com

www.trienaldelisboa.com

Serpentine Gallery
Brilhantismo de Jean Nouvel 
Lustre by Jean Nouvel
Há 40 anos que a Serpentine Gallery, no Kesington 
Gardens, em Londres, oferece, durante o Verão, um 
espaço temporário de arte e cultura. Este ano o arquitecto 
escolhido para projectar o pavilhão Serpentine foi Jean 
Nouvel. Até 17 de Outubro, a estrutura metálica, de formas 
geométricas em vermelho vivo que ressalta do verde 
dos jardins, vai acolher várias exposições e exibições 
temporárias, como a instalação The Heart Archive de 
Christian Boltanski.

Trienal de Arquitectura de Lisboa
Lisbon Architecture Triennale 

Habitação em Destaque
Housing under the Spotlight

Situadas na histórica freguesia de Leça do Balio, a poucos minutos 
do Porto, Matosinhos e Maia, as Villas Décia são o novo projecto 
imobiliário da empresa portuguesa Mota Engil, um conjunto de 
10 moradias, de tipologia V4, caracterizadas pela arquitectura 
despretensiosa, nobreza dos materiais e interiores modernos – 
abertos para o exterior –, onde impera «sofisticação  
e funcionalidade».

Por lapso, na edição passada da revista House Traders, 
na rubrica Arquitectura – Casa da Galeria –, não foram 
referidos os créditos fotográficos de Ivo Godinho, pelo que 
aqui fica reposto o erro. 

In the last issue of House Traders magazine, in the 
Architecture – Casa da Galeria article –, credit for the printed 
images was mistakenly not given to Ivo Godinho, which we 
hereby rectify.

Located in the historic parish of Leça do Balio, just a few 
minutes from Oporto, Matosinhos and Maia, Villas Décia 
is the new property project from Portuguese company 
Mota Engil, a series of ten four-bedroom villas, boasting 
unpretentious architecture, premium materials and 
modern interiors that open to the outdoors – the home of 
sophistication of functionality.

Mota Engil
Villas Décia

Boavista Garden
No Centro do Porto
In the Centre of Oporto
Com design contemporâneo aliado com a arquitectura tradicional 
local, o Boavista Gardens é o novo empreendimento de luxo da 
cidade do Porto, um condomínio fechado localizado na Av. da 
Boavista e composto por 27 apartamentos de tipologia T3 + 1, T4 e 
T4 +1, distribuídos entre amplos jardins e áreas comuns.

With contemporary design combined with traditional local 
architecture, Boavista Garden is the new luxury development for 
the city of Oporto, a closed condominium located on the Avenida 
da Boavista and comprising 27 apartments in 3-bedroom (+1), 
4-bedroom and 4-bedroom (+1) configurations, distributed amongst 
large gardens and communal areas.

Sonae Maia Business Center
Certificação «LEED Gold»
«LEED Gold» Cerfitication

O Sonae Maia Business Center, espaço que integra o Parque de Negócios 
do grupo, tornou-se no primeiro edifício na Península Ibérica a receber a 
certificação «LEED Gold», uma distinção que premeia construções com 
ambiência interior saudável sem que tal penalize mais do que o estritamente 
necessário ao ambiente exterior.

Sonae Maia Business Center, a space housing the Business Park of the 
group, has become the first building on the Iberian Peninsula to receive 
«LEED Gold» certification, a distinction that rewards buildings with healthy 
interior environments without the same penalising more than what is strictly 
necessary to the exterior environment.

Entre exposições, publicações, conferências internacionais e 
lançamento de concursos, a a Trienal de Arquitectura de Lisboa, a 
decorrer de 14 de Outubro de 2010 a 16 de Janeiro de 2011, focará a 
casa como arquétipo arquitectónico e como elo de ligação social, 
discutindo as habitações contemporâneas.

A blend of exhibitions, publications, international conferences and 
competition launches, the Lisbon Architecture Triennale, to be held 
between October 14, 2010 and January 16, 2011, will focus on the 
house as an architectural archetype and as a social link, analysing 
contemporary housing.

www.ingasur.com www.sonae.pt

Fotografias de Photographs by Philippe Ruault, ©Ateliers Jean Nouvel 
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For-Arte
Ideia Luminosa
Bright Idea

Hillside
Composições Infinitas
Infinite Compositions

Emanuele Canova
Design Audacioso
Daring Design

Disco Chair 
By Kiwi&Pom

Especializada na criação de papel de parede, personalizado,  
a For-Arte desenvolveu o WallLed, uma inovadora caixa de luz com 
tecido retro iluminado que, tirando o máximo proveito da tecnologia LED 
e utilizando imagens da marca ou do cliente, confere uma elegância e 
glamour ao espaço onde está inserida.

Specialised in the creation of personalised wallpaper, For-Arte has 
developed WallLed, an innovative light box in back lit fabric, which, making 
the very most of LED technology and using images of the brand or the 
client, brings an elegance and glamour into the space in which it is placed.

Inspirada no conceito de «caixa» utilizado pela arquitectura 
contemporânea, a linha de mobiliário Hillside, criada pela empresa sueca 
Claesson Koivisto Rune, alcança, com uma pequena quantidade de 
elementos de grande flexibilidade, um número infinito de composições 
simples e surpreendentes.

Inspired by the «box» concept used in contemporary architecture, the 
Hillside range of furniture created by Swedish company Claesson Koivisto 
Rune, achieves with a small number of highly flexible elements, an infinite 
number of simple and surprising compositions.

Bucefalo, assim se chamava o destemido cavalo que reza a lenda apenas 
Alexandre o Grande conseguiu domar… Bucefalo, assim se chama o 
novo sofá da colecção «Memento», uma criação de Emanuele Canova, 
desenhado para interpretar distintos estilos: sofá, chaise longue e estante 
para livros. 

Bucefalo was the name of the fearless horse that, legend has it, only 
Alexander the Great could break... Bucefalo, is also the name of the 
new sofa in the «Memento» collection, a creation by Emanuele Canova, 
designed to interpret distinctive styles: sofa, chaise longue and bookcase.

Criada pela Kiwi&Pom para a Wallpaper, a Cadeira Disco caracteriza-se pelo 
seu inovador e resplandecente conceito. Composta por 200 metros de fio 
electroluminescente, a cadeira transforma-se num arco-íris de néon quando 
ligada. Pode também ser configurada para tremeluzir, criando uma atmosfera 
festiva e psicadélica nos espaços onde brilha. 

Created by Kiwi&Pom for Wallpaper magazine, the Disco Chair stands out as an 
innovative and resplendent concept. Made from 200 metres of electroluminescent wire, 
the chair transforms into a neon rainbow when turned on. It can also be configured to 
pulse light, producing a festive and psychedelic atmosphere in the places its shines.

Osnofa
Traço Português
Portuguese Style

REDI
A Qualidade Nacional
National Quality

Show Cooking
Gaggenau Experiences
Gaggenau Experiences

N Cozinhas e Banhos
A Criação de Ambientes
Creating Environments

A Osnofa é uma empresa portuguesa com 66 anos de experiência 
baseada na funcionalidade, qualidade e design de todos os produtos. 
Apostando na personalização e fidelização dos clientes, apresenta 
inovadoras soluções para mobiliário de cozinha. Sempre atenta às 
necessidades de mudança, a empresa reabre este mês o showroom na 
Av. da Boavista, no Porto.

Osnofa is a Portuguese brand with 66 years of experience based on 
functionality, quality, and design of each of its products. Focusing on 
the personalisation and loyalty of its clients, presents innovative kitchen 
furniture solutions. Ever attentive to the need for change, the company 
reopened its showroom this month on the Av. da Boavista in Oporto.

Reconhecida pela superior qualidade dos seus produtos e pela sua 
aposta no crescimento sustentável, a empresa nacional REDI apresenta 
uma vasta e atraente gama de propostas de mobiliário metálico, 
que se adaptam tanto a espaços interiores como a exteriores. De 
linhas contemporâneas e de design ousado e inovador, as peças com 
assinatura REDI adaptam-se a ambientes clássicos e modernos.

Recognised for the superior quality of its products and for its efforts 
towards sustainable growth, national company REDI presents a vast and 
attractive range of metallic furniture, which can be adapted as much to 
interior as to exterior spaces. Of contemporary lines and daring design, 
REDI designed pieces fit into both classic and modern settings.

A uno form, expressão do melhor design dinamarquês de cozinhas, 
realizou no passado dia 17 de Junho, no showroom da cidade do Porto, 
o showcooking «Gaggenau Experiences», uma iniciativa em conjunto 
com a empresa Gaggenau que contou com a presença do Chef 
Jerónimo Ferreira.

Last June 17, uno form, expressing the finest in Danish kitchen design, 
held the «Gaggenau Experiences» show cooking event in its Oporto city 
showroom – a joint venture with Gaggenau which featured the skills of chef 
Jerónimo Ferreira.

Inaugurado há apenas quatro meses, o espaço «N cozinhas e banhos», localizado 
na cidade do Porto, perto das Antas, tem obtido um relevante êxito graças à 
originalidade dos trabalhos apresentados, à equipa de profissionais, à prestação 
de serviços em várias especialidades e aos preços. Sugerindo um vasto conjunto 
de marcas e de peças com assinatura de designers de prestígio mundial, a loja 
continua o seu percurso de sucesso.

Opened just four months ago, the «N cozinhas e banhos» outlet, located in the city of 
Oporto, close to Antas, has enjoyed great success thanks to the originality of the works 
presented, to the team of professionals, to the service provision in various specialities 
and to the prices. Offering a vast collection of brands and pieces by prestigious 
designers from around the globe, the shop continues on its successful path.

www.for-arte.com www.ckr.se | www.arflex.comwww.emanuelecanova.it www.kiwiandpom.com

www.osnofa.pt/cozinhas www.redi.ptwww.unoform.com N Cozinhas e Banhos – Estudos & Projectos de Interiores
Rua Costa Cabral, 565 C | 4200-223 Porto
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«O Jardim das Maravilhas»
«The Garden of Wonders»
O Surrealismo de Miró
Beauty in Relaxation

Interiors Now!
Ideias Decorativas
Decorative Ideas

O Centro Cultural Palácio do Egipto, em Oeiras, acolhe até 26 de 
Setembro quadros marcantes do pintor surrealista catalão, Joan Miró.
Em «O Jardim das Maravilhas» destacam-se as obras gráficas, 
repletas de cor, de ilusões abstractas e figurativas, com traços 
prodigiosos, representando as ilusões poéticas da natureza de Miró.
Telas excepcionais que traduzem as metamorfoses e 
transfigurações da realidade, que criaram um mundo paralelo e tão 
característico que sempre imortalizará o artista Joan Miró. 

The Palácio do Egipto Cultural Centre 
in Oeiras welcomes until the 26th of 
September the striking paintings of 
Catalan surrealist painter Joan Miró.
Highlights in «The Garden of Wonders» 
include graphical colour filled works of 
abstract and figurative illusions, with 
prodigious outlines, representing Miró’s 
poetic illusions of nature.
Exceptional canvases that reflect the 
metamorphoses and transfigurations 
of reality, which create a parallel and 
so characteristic world that will forever 
immortalise the artist Joan Miró.

Sugestões para decorar o interior de um apartamento, de uma 
casa, de um loft, ou de um estúdio, ilustrando algumas das mais 
fascinantes residências de todo o mundo.
Interiors Now! é o primeiro volume da nova série Angelika Taschen 
sobre decoração e interiores contemporâneos, com diversas 
propostas, com diversos estilos: desde o mais tradicional, com 
antiguidades e velharias, passando por uma linha mais moderna, 
irreverente e minimal, entre muitas outras ideias a descobrir em 
atraentes 416 páginas.

Suggestions to decorate the interior 
of an apartment, of a house, of a loft, 
or of a studio, illustrating some of the 
most fascinating residences around 
the globe.
Interiors Now!  is the first volume 
in the new Angelika Taschen series 
on decoration and contemporary 
interiors, with many suggestions in 
many styles: from the most traditional, 
with antiques, to the most modern, 
irreverent and minimal of lines, 
amongst many other ideas to discover 
in 416 stunning pages. 

www.cm-oeiras.pt

www.taschen.com
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Estrutura arquitectónica situada em Devoto, a casa que 
colheu na cidade argentina o seu nome transforma de 
forma subtil esta localização urbana num cenário natural, 
ampliando o conceito tradicional de habitação citadina 
num espaçoso edifício que alia harmoniosamente as 
vantagens da vida urbana com a atmosfera tranquila de 
uma existência abeirada da natureza.
Num lote com uns escassos 18x24 metros e situado 
entre duas construções pré-existentes, o atelier 
Andrés Remy Arquitectos conseguiu ultrapassar estas 
contingências restritivas que ameaçavam a privacidade 
e a paisagem do seu projecto concebendo um edifício 

An architectural structure stood in Devoto, the house 
that takes its name from the Argentine city subtly 
transforms this urban location into a natural setting, 
amplifying the traditional concept of city housing 
into a spacious building that harmoniously combines 
the advantages of urban living with the peaceful 
atmosphere of an existence on the edge of nature.
On a plot measuring just 18 by 25 metres, and located 
between two pre-existing buildings, the Andrés 
Remy Arquitectos practice has managed to overcome 
these constraints that threatened the privacy and the 
landscape of their project, creating a building, which, 

Devoto House
Natureza na Cidade
Nature in the City Texto de Text by PAULA MONTEIRO

Fotografias de  Photographs by ALEJANDRO PERAL
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que, graças ao seu jardim interior e a uma 
refrescante piscina visível de diferentes 
pontos da moradia, cria uma postura 
introspectiva e gera o seu próprio panorama.
Destinada a um jovem casal com crianças, a 
Devoto House possui uma área de 500 m2, 
dimensão que ultrapassa as medidas do lote 
a ela destinado, colocando em risco o espaço 
do jardim. Por este motivo, foi atribuída 
menos superfície ao primeiro piso, deixando 
abertos os espaços exteriores.
As salas de estar e de jantar e a cozinha 
expõem o jardim, que penetra em todos 
os volumes da casa, numa configuração 
arquitectónica que subverte a planta 

thanks to its inner garden and to the 
refreshing pool visible from various parts of 
the house, creates an introspective posture 
and produces its own panorama.
Made for a young couple with children, the 
Devoto House has an area of 500 m², a size 
that goes beyond the measurements of the 
plot it is destined for, placing the garden 
space at risk. As such less surface area 
was given to the ground floor, leaving the 
outdoor spaces open.
The living and dining rooms and the kitchen 
reveal the garden, which penetrates 
into every volume of the house, in an 
architectural configuration that upturns the 
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www.andresremy.com

convencional de uma moradia urbana.  Os quartos, 
localizados na zona Este do edifício, voltam-se também 
para o cerne da Devoto House – o jardim. O terceiro e 
último piso está ocupado por um spa, que inclui jacuzzi, 
sauna e um ginásio.
Para um máximo aproveitamento da luz solar, a piscina 
foi concebida para ocupar uma posição elevada. Uma 
parede de vidro permite que a superfície aquática seja 
perceptível em diversos espaços da casa, como um 
aquário que reflecte os seus ondulantes movimentos em 
todo o interior da Devoto House.

conventional plan of an urban house. The bedrooms, 
located in the eastern area of the building, also face the 
core of Devoto House – the garden. The third and final 
floor is taken up by a spa, which includes a Jacuzzi, sauna 
and gym.
To make the very most of sunlight, the swimming pool 
was designed to occupy an elevated position. A glass 
wall allows the water’s surface to be seen in various 
spaces of the house, like an aquarium reflecting its 
rolling movements throughout the house’s interior.



Little Family Retreat

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by Paul Bardagjy

Refúgio Lacustre
Lakeside Refuge

House Traders / 20 House Traders / 21
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De contornos minimalistas e puros, que encontram 
um eco visual na superfície espelhada do Lago Travis, 
na região dos Highland Lakes, no norte-americano 
Central Texas, a Casa Little Family Retreat parece pousar 
suavemente no terreno dada a sua volumetria fluida, 
feita de jogos de opacidades e transparências.
Projectada pelo atelier Dick Clark Architecture para 
uma família de cinco elementos, a moradia de férias 
apresenta uma escala que não ofusca a paisagem 
envolvente, com uma organização essencialmente 
voltada para os átrios interiores ou para o lago. São 
dois os pátios à volta dos quais a Casa se desenvolve e 
que, conectados por uma galeria em vidro, se abrem ao 
exterior de forma não convencional.
O elemento de maior impacto arquitectónico é o 
pavilhão revestido a cobre, com paredes translúcidas 
direccionadas para Sul, para a vizinhança, e para Norte, 
contemplando um dos pátios e o lago. A configuração 

Of minimalist and pure lines, joined by their visual echo on 
the reflective surface of Lake Travis, in the Highland Lakes 
region in Central Texas, the Little Family Retreat seems as 
if gently perched on the land, given its fluid volumes, in an 
interaction of opaque and transparent elements.
Designed by the Dick Clark Architecture studio for a 
family of five, the holiday home presents a scale that 
refrains from hiding the surrounding landscape, with its 
organisation essentially facing towards inner atria or 
towards the lake. The house is developed around two 
courtyards, connected by a glass gallery, opening to the 
exterior in an unconventional manner. 
The element of greatest architectural impact is the copper 
coated pavilion, with see-through wall facing south, to the 
environs, and to the north, contemplating the courtyards 
and the lake. The butterfly configuration of the roof with 
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em borboleta do telhado derrama dramaticamente  
a água da chuva através de um gigante embornal, 
numa referência externa à série de sete apontamentos 
aquáticos que se podem encontrar no interior do  
retiro familiar.
A ala Oeste da Little Family Retreat, gradualmente mais 
transparente à medida que se aproxima do lago, alberga 
os quartos e a suíte principal, enquanto os espaços 
sociais estão localizados nos pátios e na ala Este  
do edifício.  
Estrutura monolítica nos tons dourados da areia, a 
Little Family Retreat vai adquirindo diversos matizes, 
seguindo o avançar do dia, com as suas várias gradações 
reflectindo-se nas águas do Lago Travis.

dramatic overhangs, guides rainwater via an oversized 
scupper, in an external reference to the series of seven 
water features that can be found in the interior of the 
family retreat.
The West wing of the Little Family Retreat, growing 
more see-through as you approach the lake, is home 
to four bedrooms and the master suite, while the social 
areas are located in the courtyards and in the East wing 
of the building.
A monolithic structure in golden and sand-coloured 
hues, the Little Family Retreat acquires a varied palette 
of colours as the day passes, with its varying gradations 
reflected in the waters of Lake Travis.  

www.dcarch.com



Casa Paraty
Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias de Photographs by Nelson Kon

Suspensa na Paisagem
Hanging in the Landscape
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Os desenhos do lugar e do projecto cingem-se num só cenário. Suspensa sobre uma compacta vegetação, estabelecendo um diálogo 
incomum entre arquitectura e paisagem, a Casa Paraty interpreta e exalta o carácter bucólico da região onde está inserida.
Da autoria do arquitecto brasileiro Márcio Kogan, esta moradia, que se desenvolve em dois corpos distintos, revela, de forma clara e 
objectiva, um traço minimalista e surpreendente, que abraça irrepreensivelmente uma praia particular, em Paraty, no litoral do Rio de 
Janeiro. Pensada para um casal de jovens coleccionadores de móveis do século XX, a Casa Paraty, que recebe um conjunto de autênticas 
obras de arte desenhadas, entre outros, por George Nakashima, Luis Barragan, Lina Bo Bardi, Sérgio Rodrigues, Joaquim Tenreiro e  

The designs of the place and the project are surrounded by a single setting. Suspended above dense vegetation, establishing a unique dialogue 
between architecture and landscape, the Casa Paraty interprets and pays tribute to the peaceful character of the region in which it lies.
Designed by Brazilian architect Márcio Kogan, this property, which develops over two district bodies, clearly and objectively reveals a 
stunning minimalist outline, impeccably embracing a private beach, in Paraty, on the Rio do Janeiro coastline. Created for a young couple 
of 20th-century furniture collectors, the Casa Paraty, which is home to a series of true works of art designed by, amongst others, George 
Nakashima, Luis Barragan, Lina Bo Bardi, Sérgio Rodrigues, Joaquim Tenreiro and José Zanine Caldas, extends outward into the almost 
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José Zanine Caldas, estende-se pela natureza quase 
intocada. Longe do reboliço da cidade carioca, e com 
acesso somente por barco, a residência está projectada 
na montanha, quase à altura da praia, num balanço de 
oito metros, equilibrando-se, de forma exemplar, na 
topografia do terreno.
Depois de pisar a areia, os moradores encontram 
a piscina, revestida com pedras locais, que parece 
confundir-se com o próprio mar, e acedem à casa 
por uma ponte metálica sobre um espelho de água 
até ao volume inferior onde ficam uma sala de estar, 
a cozinha e a área de serviço. No volume superior 

encontra-se a zona íntima da casa, desenvolvida em 
contacto permanente com o exterior. Construída em 
betão armado, a Casa Paraty, com 840 m2, desvenda 
um projecto, que contempla arquitectura e interiores, 
onde cada detalhe é protagonista. Com uma extensão 
de 27 metros e frentes fechadas com vidros, para total 
aproveitamento da vista sobre praia, os dois volumes 
surgem com uma única estrutura. Os espaços voltados 
para a montanha têm pequenos pátios internos com 
aberturas para a entrada da luz solar e o telhado dá 

untouched natural surrounds. Far from the hustle of Rio, 
and accessible only by boat, the property erupts from 
the hillside, almost at the height of the beach, balancing 
over eight metres, in exemplary equilibrium with the lie 
of the land.
After walking over the sand, the inhabitants reach the 
pool, coated with local stones, seemingly blending into 
the sea itself, and enter the house via a metal bridge, 
over a water feature to the lower section in which we 
find a living room, the kitchen and the service area. 
The upper volume of the house contains its private 
recesses, opening up continually to the outside world. 

Built from reinforced concrete, the 840-m² Casa 
Paraty unveils a project, comprising architectural and 
interior design, in which every detail plays a leading role. 
Developing along some 27 metres, with facades closed 
with glass, to take full advantage of the beach view, the 
two volumes appear as if a single structure. The spaces 
facing the hillside enjoy small courtyards with openings 
to let in sunlight and the roof makes room for terraces, 
bringing the horizon within the grasp of anyone at any 
hour, from which the landscape beckons and where you 
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www.marciokogan.com.br

lugar a terraços para que o horizonte esteja disponível 
a qualquer pessoa e a qualquer hora, de onde se pode 
observar a paisagem e tirar proveito de um jardim para 
esculturas e cultivo de plantas medicinais e  
ervas comestíveis.
Projectada em Janeiro de 2008 e finalizada em Maio 
de 2009, a Casa Paraty de Márcio Kogan e sua equipa, 
do Studio mk 27, já recebeu vários prémios pela 
originalidade e funcionalidade de toda a moradia. Numa 
região onde reza a lenda que existem 365 ilhas, uma 
para cada dia do ano, há uma que faz a diferença: um 
lugar mágico marcado pela arquitectura contemporânea 
de mãos dadas com a natureza. 

enjoy a sculpture garden used for growing medicinal 
plants and herbs.
Designed in January 2008 and completed in May 2009, 
the Casa Paraty by Márcio Kogan and his team, from 
Studio mk 27, has already won several awards for the 
originality and functionality of the entire property. In a 
region in which legend has it that there are 365 islands, 
one for each day of the year, there is one that stands out 
from the rest: a magical place marked by contemporary 
architecture hand in hand with nature.
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Perfil Decoração // Decoration Profile

O encanto pelos interiores desde sempre 
despertou em Sandra Oliveira uma  
fascinação única e particular, definindo desde 
cedo o seu futuro e a sua promissora carreira.
Sandra Oliveira é, acima de tudo, uma 
arquitecta, arquitecta de interiores,  
com espírito criativo e atenta aos  
detalhes decorativos.

An attraction for interiors has always aroused 
in Sandra Oliveira a unique and particular 
fascination, defining from an early age her 
future and her promising career.
Sandra Oliveira is, before anything else, an 
architect, an interior designer, with a creative 
mind that is attentive to every detail. 

Entrevista Sandra Oliveira

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by JOÃO BESSONE

O Fascínio pelos Interiores 
Fascinated by Interiors
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Perfil Decoração // Decoration Profile

Design e arquitectura de interiores, qual foi o caminho que Sandra 
Oliveira percorreu até chegar a estas duas concepções artísticas?
Bem, interiores sempre foi aquilo que eu mais quis fazer na vida. E 
interiores porque são ambientes, a forma de se estar em casa e esse 
é um conceito que me fascina. Se bem que gosto muito de Psicologia 
e penso que essa vertente me ajuda a perceber o briefing que o cliente 
me dá inicialmente porque consigo perceber aquilo que ele pretende. 

Como definiria o seu estilo decorativo? 
É um estilo mais moderno. Depende um pouco do cliente, mas 
prefiro muito mais o estilo moderno, não o moderno minimalista 
porque não é confortável, não nos faz sentir bem, mas tudo o que é 
mais moderno e actual.

Acredita que os seus trabalhos seguem uma mesma tendência, ou, 
pelo contrário, tenta sempre inovar e trazer novas perspectivas?
A tendência que tento sempre seguir é a de criar projectos 
modernos, com alguma inovação, mas dentro de uma base muito 
neutra de materiais, com uma mistura cuidadosa de texturas, de 
revestimentos. No entanto, temos sempre que nos adaptar àquilo 
que o cliente pede. O projecto em si é que define até onde é que 
podemos ir.

Para si, qual o elemento decorativo que nunca pode ser descurado 
ao projectar um espaço interior?
Acima de tudo o conforto. Quando apresentamos um projecto com 
sofás de três metros e meio ou quatro metros, a dimensão da peça 
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Interior design and architecture – what path did Sandra Oliveira 
take that led her to these two artistic fields?
Well, interiors were always what I most wanted to do in life. And 
interiors, because they are environments, revealing a way of being 
at home, and this is a concept that fascinates me. And I really 
like psychology, and I think that this side helps me to understand 
the brief that the client gives me in the beginning, because I can 
understand what he is aiming for.

How would you define your decorative style?
It’s a more modern style. It depends to a certain extent on the client, 
but I very much prefer the modern style, not the minimalist modern 
because this isn’t comfortable, it doesn’t make you feel good, but 
everything that is modern and current.

Do you believe that your works follow the same line, or, on the 
contrary, do you always try to innovate and bring new perspectives?
The line that I always try to follow is that of creating modern projects, 
with a little innovation, but within a very neutral base of materials, 
with a careful blend of textures and coverings. However, we always 
have to adapt to what the client wants. The project itself it what 
defines how far you can go.

What would you say is the decorative element you could never do 
without when designing an interior space?
Before anything else, comfort. When we present a project with sofas 
that measure three and a half metres, the size of the piece scares 

Perfil Decoração // Decoration Profile
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assusta muito os clientes. Mas os estofos são muito importantes 
porque é o que nos dá mais conforto em casa. Os tecidos, as 
texturas, os têxteis no geral. 

Apesar de sedeada em Lisboa, a Sandra Oliveira oferece os 
seus serviços a todo o país e além fronteiras, tendo já decorado 
habitações em Angola. Como perspectiva esse reconhecimento e 
a possibilidade de expandir o seu conceito e marca?
Encaro a possibilidade de expansão como um pouco prematura 
porque não imaginava há quatro anos e meio atrás ter esta 
projecção, como por exemplo em Angola. Mas espero que corra 
bem e não me importo de ir além fronteiras, sendo que a sede de 
trabalho será sempre em Portugal.

Ao longo do seu percurso profissional, qual dos seus projectos 
decorativos mais destaca, quer seja pelo prazer que teve durante 
o trabalho, quer pelo resultado final, quer pela projecção que teve 
posteriormente?
A nível de projecção foi o projecto que acabámos recentemente, o 
hotel em Sesimbra. Ainda só houve o lançamento do apartamento 
modelo e já se nota que a projecção foi muito bem sucedida. Já tive 
contactos de pessoas que, através do Sesimbra Shell, conheceram 
o meu trabalho. O hotel, de um grupo irlandês, vai estar concluído no 
final deste ano, início do próximo. 

No futuro, o que poderemos esperar da decoradora Sandra 
Oliveira? Tem alguns projectos em vista?
Queria ter sempre projectos interessantes, não só a nível particular 
e público, mas projectos específicos. Tenho clientes que têm casas 
no estrangeiro, iates. A surgir a hipótese, gostava de projectar e 
pormenorizar um iate, um jacto.

E no panorama nacional da decoração, como encara os seus 
colegas de profissão, a execução dos planos e o tipo de respostas 
que o mercado tem para o mundo do design e arquitectura de 
interiores em Portugal?
Nestas alturas de crise há sempre uma «limpeza» de uma série 
de profissionais. As pessoas que realmente são bons profissionais 
conseguem sobreviver e conseguem até dar a volta por cima. 
Mas penso que neste ramo há trabalho para muita gente, há 
uma grande oferta, ainda saudável, não há necessidade de haver 
atropelamentos porque há clientes para tudo. 

many clients. But upholstery is very important because this is what 
gives you the most comfort at home. Fabrics, textures, textiles in 
general.

Despite being based in Lisbon, Sandra Oliveira offers her services 
all over Portugal and abroad, having already designed interiors 
in Angola. How do you see this recognition and the possibility to 
expand your concept and brand?
I see the possibility of expansion as a little premature as I would 
never have thought four and a half years ago that I would have got 
this far, for example, in Angola. But I hope that it goes well and I’m 
not worried about going abroad, as the base for my work will always 
be Portugal.

Throughout your career, which of your projects do you believe 
stands out the most, either in terms of the pleasure it gave you 
during the work, in terms of the final result, or in terms of the 
reaction you obtained afterwards?
In terms of reaction, it would be the project that we finished recently, 
the hotel in Sesimbra. So far there has only been the launch of the 
show apartment, and already you can tell that the reaction is good. 
I have already made contacts through the Sesimbra Shell, after 
people have seen my work. The hotel, from an Irish group, is to be 
completed by the end of this year, beginning of next.

In the future, what can we expect from interior designer Sandra 
Oliveira? Do you have projects in the pipeline?
I would like to always have interesting projects, not just in terms of 
private and public ones, but specific projects. I have clients who have 
houses abroad, yachts. If the chance presented itself I would like to 
work on the interior design, the detailing, of a yacht, or a jet.

And in terms of the Portuguese interior design scene, what 
is your opinion of your colleagues within the industry, of how 
projects are being made and the type of response the market 
has to the world of interior design and architecture in Portugal? 
At times of crisis like this there is always a «clear out» of a series 
of professionals. The people who are really good professionals 
manage to survive and manage to even turn things around. But I 
think that in this field there is work for a lot of people, there is a great 
choice, that is still healthy, and there is no need for any bad feelings 
because there are enough clients for everyone.

www.sandraoliveira.pt
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Maturação Cubista 
Cubist Creation

Hotel Decor // Hotel Décor

Hotel Viura

The Rioja Alavesa casts out its fruited 
perfume from vines that burst energetically 
from these Spanish soils, fertile lands 
overflowing with Viura, one of most 
produced white grape varieties in the region. 
But in the province of Álava, in Villabuena 
de Álava, in the Basque Country, Viura is 
much more than a delicious wine. Viura is 
a hotel that also lets its cubic forms burst 
energetically from the earth’s interior. 
Randomly placed one on top of the other, 
the irregular cubes are torn through with 
impressive windows leading out to private 
terraces and gardened areas and enjoying 
stunning views over the typical village, and 
in particular the 17th-century church of Santo 
André, and over the precipitous natural 
surroundings of the Cantabrian Mountains.
The ultra modern architecture of the first 

La Rioja Alavesa emana o perfume frutado 
das videiras que brotam energicamente 
destas terras espanholas, terras férteis 
onde abunda a Viura, uma das castas de 
uva branca mais produzidas na região. Mas 
na província de Álava, em Villabuena de 
Álava, no País Basco, Viura é muito mais do 
que um saboroso vinho. Viura é um hotel 
que também faz brotar vigorosamente as 
suas formas cúbicas do interior da terra. 
Sobrepostos arbitrariamente, os cubos 
disformes são rasgados por imponentes 
janelas com direito a terraços privativos e 
ajardinados e que proporcionam uma vista 
impressiva sobre a tradicional aldeia, em 
particular sobre a igreja de Santo André, do 
Séc. XVII, e sobre a envolvência natural das 
montanhas da Serra Cantábrica.  

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by JOSÉ MANUEL BIELSA
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luxury boutique hotel in La Rioja, designed by Spanish 
firm Designhouses, fits in perfectly with the historical 
and sophisticated charm of the one of Spain’s best 
known winegrowing regions. The Viura represents a 
cutting edge work of art made possible by the splendour 
of its construction techniques, materials and colours.
Opened in April of this year, the Hotel Viura contains 
26 rooms – Viura and Deluxe – and seven suites with 
a contemporarily generous and gracious profile due to 
the reflective use of glass dividers and a sophisticated 
and efficient lighting system. The simplicity and lack 
of pretention of the interior design was intentional, 
creating comfortable and attractive areas to ensure a 
feeling of peace and tranquillity for the guests.
Once filled with vintages of the past, old wooden casks 

A arquitectura ultra moderna do primeiro boutique hotel 
de luxo em La Rioja, projectado pela empresa espanhola 
Designhouses, encaixa na perfeição com o charme 
ancestral e requintado de uma das mais conhecidas 
regiões vitivinícolas de Espanha. O Viura representa uma 
obra de arte vanguardista possível pelo brilhantismo do 
uso de técnicas, materiais e cores na sua construção.
Inaugurado em Abril deste ano, o Hotel Viura apresenta 
26 quartos – Viura e Deluxe – e sete suítes com perfil 
contemporaneamente amplo e gracioso devido ao 
uso reflectido de divisórias de vidro e de um sistema 
de iluminação sofisticado e eficiente. A simplicidade 
e despretensão da decoração interior foram 
propositadamente criadas para criar áreas confortáveis 
e aprazíveis, a fim de promover a paz e tranquilidade  
dos hóspedes. 

Hotel Decor // Hotel Décor Hotel Decor // Hotel Décor
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extraordinarily adorn the restaurant space, an elegant 
area designed to delight the senses, when sampling  
the local cuisine and a selection of 200 wines from  
the province.
While the grape bunches of La Rioja ripen on the vine, 
the Hotel Viura ages its cubist aspect, embracing and 
framing the specificity of its structure with the pleasant 
and relaxing landscape that the Viura grape varieties 
provide in this place. 

Hotel Decor // Hotel Décor

Outrora repletas com o néctar vínico que nelas 
envelhecia, antigas pipas de madeira adornam 
extraordinariamente o espaço do restaurante, uma área 
de elegância e específica para o deleite dos sentidos, 
quando se degusta a gastronomia local e uma selecção 
de cerca de 200 vinhos da província. 
Enquanto os cachos de uvas de La Rioja amadurecem 
na vinha, o Hotel Viura matura o seu aspecto cubista, 
abraçando e enquadrando a especificidade da sua 
estrutura com a paisagem relaxante e agradável que as 
castas Viura dispõem neste lugar. 

www.hotelviura.com



Apresentada em Abril na Semana do Design de Milão, a Smart – 
ologic Corian® Living é um projecto de design de interiores, parceria 
entre o designer Karim Rashid e a marca DuPont Corian®, uma união 
de forças que originou uma colecção inovadora,  
excêntrica e ecológica. 
Inspirada na grande versatilidade do design, com talhes 
orgânicos que acendem os sentidos e incitam à vivência de novas 
experiências, a Smart – ologic Corian® Living é um conceito de 
casa viva e sustentável que aposta em tecnologias avançadas e 
futuristas, com produtos de origem biológica, ambientalmente 
sustentáveis e reciclados. 
A capacidade excepcional da DuPont Corian® para conceber 
diferentes materiais permitiu a Karim Rashid projectar todo um 
conceito holístico que, através de todas as áreas de uma habitação 
– cozinha, casa de banho, sala, jardim e quarto –, determina uma 
nova e contemporânea vivência diária.

Presented in April at the Milan Design Week, Smart – ologic Corian® 
Living is a interior design project, a joint venture between  
designer Karim Rashid and the DuPont Corian® brand, in which 
combined forces lead the way for an innovative, eccentric and 
ecological collection.
Inspired by the great versatility of design, with organic shapes 
that arouse the senses and encourage the enjoyment of new 
experiences, Smart – ologic Corian® Living is a living and sustainable 
house concept using advanced and futurist technologies, with 
products of organic, environmentally sustainable and recycled origin. 
The exceptional ability of DuPont Corian® to conceive different 
materials allowed Karim Rashid to design an entire holistic concept 
that, through all areas of a house – kitchen, bathroom, living room, 
garden and bedroom –, provides a new and contemporary  
daily experience.
The singularity of Karim Rashid and the innovation of DuPont Corian® 

Smart – ologic Corian® Living
Metáfora Tecnológica 
Technological Metaphor 

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by LEO TORRI e gentilmente cedidas por and kindly 
given by DUPONT CORIAN®
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A singularidade de Karim Rashid e a 
inovação da DuPont Corian® são o ponto de 
partida para «formulação de um ambiente 
doméstico inteligente».
Assim, o projecto Smart – ologic Corian® 
exige a descoberta de todos os detalhes 
e concepções marcadas pela irreverência, 
excentricidade, imprevisibilidade e cores 
vibrantes que o caracterizam. 

are the starting point for the «formulation 
of an intelligent domestic environment».
Thus, the project Smart – ologic Corian® 
requires the discovery of all details 
and concepts marked by irreverence, 
eccentricity, unpredictability and vibrant 
colors that characterize it.

www.smart-ologic-corian-living.com
www.corian.com

Design 
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Agora que os raios de sol convidam a tardes bem passadas num 
jardim apetitoso ou no beirado de uma refrescante piscina, a nova 
linha de mobiliário de exteriores Ego Paris é a certeza desses 
momentos bem passados.
Autênticas peças de design sofisticado e inovador, propostas 
únicas manufacturadas com a excelência de materiais nobres como 
o alumínio, madeira de teca, malha Batyline®, Corian® e tecidos 
Sunbrella® com refinados acabamentos.
O convívio ao ar livre será ainda mais audaz e espontâneo com um 
jantar no conforto dos sofás modulares Kama ou um romântico 
pôr-do-sol nas espreguiçadeiras Tandem.
As variadas combinações, jogos de cores e materiais que a Ego 
Paris dispõe em cada uma das suas linhas garantem a cada cliente o 
seu toque e estilo pessoal.

Now that the sun’s rays entice us out to enjoy perfect afternoons in 
an attractive garden or beside a refreshing pool, the new Ego Paris 
range of outdoor furniture makes for the perfect partner for these 
delicious moments.
Veritable pieces of sophisticated and innovative design, these are 
unique products, manufactured with the excellence of premium 
materials, such as aluminium, teak wood, Batyline® woven fibre, 
Corian® and Sunbrella® fabrics, with refined finishes.
Outdoor living becomes all the more daring and spontaneous with 
a dinner party in the comfort of Kama modular sofas, or a romantic 
sunset on the Tandem sun loungers. 
The varied combinations, colour schemes and materials that Ego 
Paris offers in every one of its ranges ensure each client a special 
touch and personal style.

Ego Paris  
Exteriores com Design 
Designer Exteriors 

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs  by EGO PARIS – A.CHIDERIC – STUDIO KALICE – WWW.KALICE.FR

www.egoparis.com

Design Design
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Design  

+20 Egypt Design
Expansão Criativa
Creative Expansion
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+20 Egypt Design é o ponto de 
partida de um grande projecto 
de promoção e desenvolvimento 
do design egípcio e do seu 
sector mobiliário que, nos 
últimos anos, tem crescido 
exponencialmente.
O evento, decorrido em casas 
históricas de uma renovada 
área da antiga cidade do Cairo, 
traduz assim a primeira iniciativa 
de design urbano a decorrer no 
país, com o apoio e a experiência 
de grandes criadores e 
empresas italianas do ramo.
As tradicionais tonalidades 
desérticas da cultura egípcia 
renovam-se com arrojados 
apontamentos de cor em peças 
e produtos de formas mais 
contemporâneas e minimais e 
com uma elevados padrões de 
qualidade produtiva.  

+20 Egypt Design is the starting 
point for a large promotion and 
development project of Egyptian 
design and of its furniture 
sector, which, in recent years, 
has grown exponentially.
The event, held in historic 
houses of a redeveloped area 
of the ancient city of Cairo, thus 
reflects the first urban design 
initiative to take place in the 
country, with the support and 
experience of important Italian 
creators and companies working 
in the field.
The traditional desert colours 
of Egyptian culture are renewed 
with daring dashes of colour in 
pieces and products of the most 
contemporary and minimal 
forms, and with the highest 
standards of production quality. 

www.20egyptdesign.com
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Castelo  de Castelo Novo 
Refúgio Orgânico
Organic Refuge

Arquitectura // Architecture

Elevado na vertente leste da Serra da Gardunha, concelho do Fundão, o 
outrora medieval Castelo, da freguesia de Castelo Novo, foi perdendo as 
suas muralhas, verdadeiros pedaços da história portuguesa.
Sendo premente a conservação e valorização de importante marco 
nacional, Luís Miguel Correia, Nelson Mota e Susana Constantino, 
os arquitectos Comoco, em parceria com Vanda Maldonado, 
projectaram um refúgio capaz de promover a permanência dos 
visitantes do Castelo, sem comprometer a integridade do local.
A orgânica da obra definiu uma estrutura em aço corten, que, sem 
se impor à realidade patrimonial, sustenta-se nela, destacando o 
existente para usufruto público.
No interior do Castelo, a nova arquitectura da rampa e das escadas 
iniciam, desde o largo central, o Largo do Adro, uma visita sobre 
as escavações arqueológicas já a descoberto, 
culminando o passeio num volume 
que se integra dentro da torre 
situada na cota mais elevada, 
a Torre de Menagem, 
e que permite a 
contemplação 
da paisagem 
envolvente.

High on the eastern slopes of the Serra da Gardunha hills, in the 
municipality of Fundão, the former Medieval castle, in the parish  
of Castelo Novo, was losing its walls, veritable pieces of  
Portuguese history.
Given the urgency of preserving and restoring this important 
national landmark, Luís Miguel Correia, Nelson Mota and Susana 
Constantino, Comoco architects, in partnership with Vanda 
Maldonado, have designed a refuge able to the encourage visitors to 
the castle to remain, without compromising the integrity of the place.
The organics of the work have defined a structure in Cor-Ten steel, 
which, without imposing itself on the heritage of the site, rest on it, 
highlighting what already existed for the public’s enjoyment.
Inside the castle, the new architecture of the ramp and the staircase 
lead the way, from the central square, the Largo do Adro, on a 

visit above the archaeological dig now uncovered, with the 
tour ending in a space within the tower located on 

the highest level, the Torre de Menagem, 
allowing wonderful vistas over 

the surroundings.

www.comoco.eu

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS

Fotografias de Photographs by FG+SG , Ilustração gráfica de Graphic 

ilustration by COMOCO ARQUITECTOS 
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Solar City Tower
Força da Natureza
Force of Nature
Design sustentável, arquitectura ecológica, desenho inovador… são 
sinónimos do «Solar City Tower», um projecto que dos céus do 
Rio de Janeiro promete iniciar um movimento verde global para o 
desenvolvimento sustentável de estruturas urbanas.
Projectado pelo gabinete de arquitectura e design RAFAA, o 
«Solar City Tower» funciona como uma torre de energia renovável, 
desenhada não só para alimentar a vila olímpica, para os jogos 
de 2016, como também a cidade do Rio de Janeiro. A estrutura 
está equipada com um «grande sistema solar» que lhe permite 
aproveitar a potência do sol, através de painéis localizados ao nível 
do solo, e produzir energia durante o dia. O excesso de electricidade 
é armazenado e, durante a noite, utilizado para canalizar água do 
mar para o interior do edifício, com o objectivo de gerar energia para 
o período nocturno. Em ocasiões especiais, a estrutura ganha nova 
imagem, transformando-se numa impressionante queda de água, 
símbolo da força da natureza.

Sustainable design, ecological architecture, innovative concept... 
these are all good ways to describe Solar Coty Tower, a project that 
promises to kick start a green global movement from the skies over 
Rio de Janeiro for the sustainable development of urban structures.
Created by architecture and design studio RAFAA, the Solar City 
Tower works as a tower of renewable energy, designed not only to 
fuel the Olympic Village for the 2016 games, but also the city of Rio 
de Janeiro. The structure is equipped with a «large solar system» 
that allows its make good use of the sun’s power through panels 
located at ground level, and produce energy throughout the day. 
Excess electricity is stored and used during the night to channel 
seawater into the building, with the aim of generating energy for the 
nocturnal period. On special occasions the structure takes on a new 
image, transformed into an impressive waterfall, symbol of the force 
of nature.

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

www.rafaa.ch

Arquitectura // Architecture
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«Não sonho com projectos, mas 
com grandes fotografias…»
«I don’t dream about projects, 
rather about large photographs…»

House Traders / 56

Perfil Decoração // Decoration Profile

Mais do que falar sobre arquitectura, Fernando Guerra fala sobre 
o olhar que a sua câmara fotográfica capta da arquitectura. 
Um olhar conhecedor do espaço, das formas e variáveis que a 
construção exige, dimensiona e constrange, e cuja sabedoria se vê 
representada em fotografias únicas que incitam ao encontro livre 
das obras por parte de quem aprecia tais imagens.
Conquistar momentos genuinamente incomparáveis é a atitude 
que marca o reconhecido trabalho de um arquitecto que fotografa 
arquitectura, sempre intentando contrariar os tradicionais retratos 
simples, fixos e imóveis de variados edifícios, tentando transmitir-
lhes vida para além da matéria.
 
 

More than just talking about architecture, Fernando Guerra talks 
about the look his camera captures of architecture. A look that 
knows what there is to know about the space, form and variables 
that a construction can throw up, that can constrain it and set its 
dimensions, the knowhow of which can be seen displayed in unique 
photographs, encouraging the free encounter of the works in those 
who enjoy such images.
Conquering genuinely incomparable moments is the attitude 
marking the recognised work of an architect who photographs 
architecture, always with the aim of contradicting traditional 
simple, fixed, immobile portraits of various buildings, trying to give 
them a life beyond the material.

Fernando Guerra
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Entrevista Nacional // National Interview

Formou-se em arquitectura e trabalhou como arquitecto e 
académico da área, mas actualmente destaca-se no mundo da 
fotografia. Como é que se define profissionalmente?
Talvez como um arquitecto que gosta de tirar fotografias. Ninguém 
se reforma da arquitectura, de ser arquitecto. A arquitectura é a 
minha vida. Posso neste momento não projectar como fiz, mas 
dedico-me essencialmente à sua comunicação, o que pode ser 
igualmente bom.

Há 11 anos que fundou o estúdio de fotografia de arquitectura 
FG+SG em conjunto com o seu irmão, Sérgio Guerra. Foi ele que 
lhe foi seguindo os passos e o prazer pela fotografia (e também 
pela arquitectura), ou foi o Fernando Guerra que lhe instigou  
igual propensão?
Foi tudo natural. Quando voltei de Macau o Sérgio tinha acabado 
o curso de arquitectura e começava a dar os primeiros passos 
na profissão. Começou a desafiar-me para fazer fotografia de 
arquitectura. A oferta era reduzida, mas o interesse por parte 
dos ateliers também. No entanto, insistimos. Fazíamos os 
trabalhos sem nos terem sido encomendados e oferecíamo-los 

You studied architecture and worked as an architecture and 
academic in this area. Currently, however, you stand out in 
the world of photography. How would you define yourself 
professionally?
Perhaps as an architect who likes to take photographs. No one ever 
retires from architecture, from being an architect. Architecture is my 
life. At this time I am unable to design like I once did, but I dedicate 
myself essentially to its communication, which can be just as good.

11 years ago you founded the architecture photography studio 
FG+SG together with your brother Sérgio Guerra. Were  
you following in his steps and his pleasure for photography  
(and also for architecture), or did Fernando Guerra incite as  
much inclination?
It was all quite natural. When I returned from Macau Sérgio had 
finished his architecture course and was making his first steps in 

Entrevista Nacional // National Interview

posteriormente aos arquitectos. Aos poucos os ateliês começaram 
a reparar no trabalho que ia sendo publicado e as primeiras 
encomendas surgiram. Não se trata apenas de fornecer imagens ao 
cliente num suporte digital. Hoje fazemos também a comunicação 
do projecto, em variadas publicações, através do nosso site ou 
em blogues da especialidade, como podemos também publicar o 
trabalho num livro e distribui-lo de seguida. O meu irmão Sérgio é 
uma peça fundamental na gestão dos clientes, de novos projectos  
e produtos. No entanto não fotografa. Combinámos há muito tempo 
que eu não dou orçamentos e ele não faz fotografia.  
E tem resultado.

O célebre fotógrafo americano, Edward Weston afirmou que «A 
lente revela mais do que o olho pode ver». Acredita que as suas 
imagens revelam mais do que a própria obra edificada expõe?
Desde a sua invenção, a fotografia usufruiu sempre de uma relação 
próxima e mutuamente estimulante com a arquitectura. Mais do 
que nunca, a fotografia é agora vista como a mais simples e fiel 
forma de tornar a arquitectura e as suas ideias acessíveis ao grande 
público. Na maior parte das vezes, a nossa primeira impressão de 
um edifício depende de uma fotografia. 
A fotografia de arquitectura tem vindo a tornar-se num ponto cada 
vez mais imprescindível no exercício da arquitectura. São já muitas 
as vezes em que basta um bom fotógrafo orientar a sua objectiva 
para uma obra, para que esta passe a ser conhecida em todo o 
mundo. Pelo contrário, uma obra de arquitectura não fotografada 
torna-se inadvertida.

As fotografias, enquanto imagens fixas e perenes, podem 
manipular e condicionar as perspectivas de e sobre uma 
determinada obra. Que reflexos pode ter esse condicionamento 
no trabalho arquitectónico? 
Não acredito na objectividade da fotografia. O que é essencial é que 
a mensagem seja clara, transparente, usando toda a habilidade que 
o fotógrafo possui. Não é no computador que se resgatam imagens. 
A única chave para perceber a obra é percorrê-la fotografando, 
captando a espacialidade, fazendo associações de ideias, de 
formas, de cores, de dimensões. 

the profession. He started to challenge me to do photography of 
architecture. The supply was little, but so was the interest in studios. 
Nevertheless we stuck to it. We did works without anyone ordering 
them and gave them afterwards to architects. Little by little the 
studios began to notice our work, which was being published and the 
first orders came in. It isn’t just about supplying images to the client 
in digital format. Today we also do project marketing, in various 
publications, through our website and in speciality blogs, just as 
we can publish the work in a book and then distribute it. My brother 
Sérgio plays a fundamental role in the management of clients, of 
new projects and products. He does not photograph however. We 
agreed long ago that I don’t give quotes and that he doesn’t take the 
pictures and it’s worked well.

Famous American photographer Edward Weston once said «The 
lens reveals more that the eye can see». Do you believe that your 
images reveal more the actual building exhibits?
Ever since its invention photography has always enjoyed a close and 
mutually stimulating relationship with architecture. More than ever 
photography is now seen as the simplest and most loyal way of 
making architecture and its ideas accessible to the public at large. In 
the majority of cases our first impression of a building depends on  
a photograph. 
Architecture photography has become an increasingly indispensable 
part in the exercise of architecture.

Photographs, as fixed and eternal images, can manipulate and 
condition the views of and on a given work. What reflection can 
this conditioning have on architectural work?
I do not believe in the objectivity of photography. What is essential 
is that the message is clear, transparent, using all the skills the 
photographer possesses. Images aren’t rescued in computers. The 
only key to understand the work is to walk through it taking pictures, 
capturing its spatiality, making associations of ideas, shapes, 
colours and dimensions.
The tradition in traditional architecture photography is not a 
preoccupation to capture unique, irreplaceable moments... rather 
a preoccupation with a pure, hard, almost dry register of reality. 
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Não é tradição da fotografia de arquitectura tradicional uma 
preocupação em captar momentos únicos, irrepetíveis... mas antes 
uma preocupação num registo puro, duro, quase seco da realidade. 
Felizmente, isso está a mudar e parece que irá deixar de ser a regra. 
O «momento» é essencial na arquitectura.

Como fotógrafo, qual ou quais o(s) projecto(s) português(es) que 
mais prazer teve em fotografar? Porquê?
Colaboro com muitos ateliês e em tantos projectos que é 
impossível destacar um ou dois.  Trabalhar com ateliês, como 
o Risco, ARX Portugal, Contemporânea, Promontório, e lidar e 
ser amigo de arquitectos, como Álvaro Siza, Paulo David, Carlos 
Castanheira, é um prazer por si só. Fotografar o trabalho deles é 
uma honra e não há maior prazer do que esse, seja qual for a obra.

Como arquitecto, alguma vez desejou ter tido a mesma 
criatividade e originalidade para projectar um dos inúmeros 
edifícios e/ou obras que fotografou? Em caso afirmativo, qual foi 
o arquitecto e a obra que cobiçou?    
Há mais de dez anos que ando naquilo que gosto de chamar 
«visitas de estudo». Admiro simplesmente a obra. Não tenho 
qualquer frustração em não projectar como já fiz. Na fotografia 
tenho uma situação de completa liberdade criativa, algo que na 
arquitectura actual não existe.

E qual o edifício que ainda sonha registar na sua câmara 
fotográfica?
O projecto mais importante que tenho para fazer... é sempre o do dia 
seguinte. Não sonho com projectos, mas com grandes fotografias e 
essas podem surgir numa ida a um café, não dependem apenas de 
um projecto de sonho. Apenas a busca pela fotografia especial e a 
partilha do que vamos fazendo na FG+SG me movem de facto.

Fortunately this is changing and it seems that this will stop being the 
rule. The «moment « is essential in architecture.

As a photographer, what is/are the Portuguese project(s) that 
you’ve most enjoyed photographing? Why?
I have worked with many studios and on so many projects that it is 
impossible to pick out just one or two. Working with studios such 
as Risco, ARX Portugal, Contemporânea, Promontório, and dealing 
with and being friends with architects, such as Álvaro Siza, Paulo 
David and Carlos Castanheira is a pleasure in itself. Photographing 
their work is an honour and there is no greater pleasure than this, 
whatever the work.

As an architect, have you ever wanted to have had the same 
creativity and originality to design one of the many buildings 
and/or works that you have photographed? If yes, what was the 
architect and work that you coveted?
I have been on what you’d call a «study visit» for more than ten 
years. I simply admire the work. I feel no frustration in not designing 
as I once did. In photography I have a situation of complete creative 
freedom, something that in today’s architecture does not exist.

And what building do you still dream about capturing in your lens?
The most important project that I have yet to do... is always the one 
of the following day. I don’t dream about projects, rather about large 
photographs and these can appear on the way to the café, they 
don’t depend just on a dream project. Only the quest for the special 
photograph and the sharing that we achieve at FG+SG really move me.

9 9
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A predisposição inata do Oriente para o 
desenvolvimento activo da tecnologia, aplicando-a 
nas mais variadas situações, inculcou em James 
Law a vontade de inovar a consciência tradicional do 
mundo arquitectónico.
Projectos futuristas, repletos de detalhes 
cibernéticos e com importantes valores de 
sustentabilidade, são a imagem de marca da James 
Law Cybertecture que funde talentosamente a 
arquitectura com a cibertecnologia.  

The inate predisposition to the active development 
of technology, applying it to the most varied 
of situations, aroused in James Law the desire 
to innovate the traditional conscience of the 
architectural world.
Futurist projects, packed with cybernetic details 
and with important values of sustainability, are the 
trademark of James Law Cybertecture, successfully 
combining architecture with cyber technology.  
 

James Law Cybertecture 

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedida por  Photographs kindly given by 
JAMES LAW CYBERTECTURE

Arquitectura Cibertecnológica
Cybertechnic Architecture

Entrevista // Interview
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James Law nasceu em Hong Kong, mas a partir dos nove anos 
viveu em Londres. A vida e o contacto com a Europa  
contribuíram para aumentar a Sua fascinação por edifícios e 
estruturas arquitectónicas?
Foram muitos os lugares que tiveram influência no meu trabalho. 
A criatividade dos japoneses, os desenvolvimentos estruturais na 
Europa e a cultura híbrida de Hong Kong contribuíram para promover 
as minhas ideias de combinar a tecnologia disponível, a forma e a 
interactividade nas minhas inovações.

Depois da licenciatura em arquitectura na University College, em 
Londres, estagiou com o prestigiado arquitecto japonês Itsuko 
Hasegawa em 1994 e em 1997 regressou a Hong Kong como 
director da Gensler International, uma das maiores empresas 
de design do mundo. Era a sua terra natal e as suas raízes que o 
estavam a chamar? 
Hong Kong foi o cenário ideal para desenvolver a minha visão numa 
sociedade alimentada pelo senso de uma cultura contemporânea, 
sedenta por contestar as realizações do passado e com recursos 
financeiros para apoiar ideias novas e ousadas. A Cybertecture 
nunca esteve confinada a um determinado local, tem tido a sorte 
de chegar a regiões que demandam um desenvolvimento rápido e 
sofisticado, como o Dubai, a Índia, a China e a Coreia do Sul.

Combinando a cibertecnologia com a arquitectura moderna, 
fundou em 2001 a James Law Cybertecture. Acredita que essa 
conjugação representa o futuro da arquitectura?
A Cybertecture continua a acolher e a misturar as tecnologias 
inovadoras em edifícios arquitectónicos integrados. Se essa 
contribuição é apreciada pela comunidade, pode contribuir para a 
evolução contínua da arquitectura a longo prazo. 

You were born in Hong Kong, but you were raised in the UK from 
the age of nine. Did life in Europe increase your fascination for 
buildings and structures?
Many places held a great influence on my work as the creativity of 
Japanese, structural developments in Europe and a hybrid  
mix culture in Hong Kong served to promote my thinking to  
blend all available technology, shape and interactivity together  
in my innovations. 

After your degree in architecture at University College, in London, 
in 1994 you served an apprenticeship with prestigious Japanese 
architect Itsuko Hasegawa and in 1997 you moved back to Hong 
Kong, as director of Gensler International, one of the largest 
design firms in the world. Were your homeland and your roots 
calling you?
Hong Kong was a perfect setting to develop my vision as the 
population is nurtured with a sense of modern contemporary 
culture, hungry for challenging past achievements, and financially 
resourceful to support brave new ideas. Yet Cybertecture has never 
been confined to one particular setting, as it is fortunate to reach 
the regions that demand for rapid and sophisticated development 
including Dubai, India, China and South Korea. 

Blending cyber technology and modern architecture, in 2001 
you established James Law Cybertecture International. Do you 
believe that this combination is the future of architecture?
Cybertecture continues to welcome and blend innovative technology 
into integrated architectural buildings. If the contribution is 
appreciated by the community, it may contribute to the persistent 
evolution of architecture in the long run.
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With the Pad Tower in Dubai, the C-70 in Mumbai and the 
Technosphere in Jebel Ali, Cybertecture won the Best 
Architecture Award at the CNBC Property Awards 2009. Does  
this recognition bring more responsibility and challenges to  
your company?
It is rewarding to see our Cybertecture philosophy is bearing fruit in 
the international architectural spectrum, and we continue to strive 
for new heights.  

DNA Tower, a residential complex located in Abu Dhabi, is also 
one of Cybertecture’s most fascinating projects. What was the 
inspiration behind it?
The DNA Tower is a phenomenon representing the fundamental 
makeup of the human composition, and it would be a marvel to 
reveal this technical design in an architectural building for the 
modern 21st century.

In 2003 you were given the Royal Institute of Architects Award, 
and became a member of the Royal Institute of British Architects. 
Nowadays you try to inspire other people working as an assistant 
professor at the Korean Advanced Institute of Science and 
Technology and with your recently published book: Cybertecture 
Now: James Law Cybertecture. What achievements do you still 
aspire to. What are your main goals for the future? What are the 
challenges that you still have to overcome?
The quest for consistent development would be a life-long 
challenge, as it rewards me both personally and professionally. 
Despite planning more avenues for reaching the relevant parties 
with similar interest, I do intend to provoke discussion and 
development wherever possible.

Com a Pad Tower, no Dubai, o C-70, em Bombaim, e a 
Technosphere em Jebel Ali (Emirados Árabes Unidos), a 
Cybertecture ganhou o Best Architectural Award pela CNBC 
Property Awards 2009. Este reconhecimento implica mais 
responsabilidade e desafios para a Sua empresa?
É gratificante ver que a filosofia Cybertecture está a dar os seus 
frutos no espectro arquitectónico internacional. E continuamos a 
lutar por novos desafios.

A DNA Tower, um complexo residencial situado em Worli, 
Bombaim, é também um dos mais espantosos projectos da 
Cybertecture. Qual foi a inspiração?
A DNA Tower é um fenómeno que representa os elementos 
fundamentais da composição humana e seria fantástico traduzir 
esse desenho técnico num edifício de arquitectura para o  
Séc. XXI moderno.

Em 2003 ganhou o Royal Institute Architects Award e tornou-se 
membro do Royal Institute of British Architects. Actualmente 
tenta inspirar outras pessoas trabalhando como professor 
auxiliar no Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia Avançada e 
através do seu livro Cybertecture Now: James Law Cybertecture, 
recentemente publicado. O que lhe falta ainda atingir, quais são 
os principais objectivos para o futuro, quais são os desafios que 
ainda pretende ultrapassar?
A busca pelo desenvolvimento sustentável será um desafio 
para toda a vida, porque me recompensa tanto pessoal, como 
profissionalmente. Apesar do planeamento de mais vias para 
alcançar partes com interesses similares, pretendo incitar o debate 
e o desenvolvimento sempre que possível.   
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Conforto Inesperado
Unexpected Comfort

O dia de trabalho acaba de terminar e o bem-estar do 
lar, e em especial o aconchego do quarto, atrai para 
um descanso merecido. Repousar sobre a suavidade, 
sofisticação e beleza de uma cama revestida pelos 
produtos da Santos, Estofos e Interiores é um 
inesperado, surpreendente e reconfortante prazer. 
Desde 1988 que a Santos tem primado por um 
rigor e profissionalismo exímios, a par da qualidade 
das matérias-primas e de uma execução perfeita, 
interpretando e respeitando as ideias e o gosto 
particular de cada cliente que procura os seus serviços.
Para além das amplas e modernas soluções de estofos 
para cadeiras, sofás, poltronas, paredes forradas, 
portas estofadas, a Santos, Estofos e Interiores oferece 

Sugestões Arte de Dormir // Suggestions Art of Sleeping

Your work day has just finished and the well being of 
home, and in particular the comfort of your bedroom, 
tempts you for a well earned break. Resting on the 
softness, sophistication and beauty of a bed covered 
with products from Santos, Estofos e Interiores is an 
unexpected, astounding and comforting pleasure.
Since 1988 Santos has worked to exceptional levels 
of precision and professionalism, combining the 
quality of prime materials with perfect execution, while 
interpreting and respecting the ideas and individual 
taste of every client who takes on its services.
Besides the many and modern upholstery solutions for 
chairs, sofas, armchairs, wall linings, upholstered doors, 
Santos, Estofos e Interiors also offers exclusive interior 

Santos, Estofos e InterioresP
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design projects, working very closely with respected 
professionals, as in the case of architect Vítor Vitorino. 
A fundamental partnership through the symbiosis of 
ideas and contemporary concepts shared as much by 
the architect as by Santos.

igualmente exclusivos projectos de decoração 
de interiores, trabalhando em íntima relação com 
profissionais destacados, como o caso do arquitecto 
Vítor Vitorino. Uma parceria fundamental pela 
simbiose de ideias e concepções contemporâneas 
que tanto o arquitecto como a Santos partilham.

Santos, Estofos e Interiores
Rua Central, 472, | 4480-561 Touguinhó | Vila do Conde
Tel. Phone +351 252 615 524 | Telm. Mobile +351 96 263 97 98 
info@estofossantos.com | www.estofossantos.com



Design 100% 

Nacional

100%
Portuguese Design

Do mais tradicional, ao mais moderno, a marca 
Portugal distingue-se cada vez mais pelo seu 
design de eminente qualidade e inovação.
Inúmeras propostas de mobiliário, iluminação e 
imobiliário que patenteiam e elevam os produtos 
nacionais, dignificando um povo, uma nação.
Revelações da essência excepcional portuguesa 
que assina peças contemporâneas, de natureza 
singular e carácter único e incomparável.

From the most traditional to the most modern, the brand 

Portugal distinguishes due to its eminent quality and of 

innovative design.

There is a numberless of furniture, lighting and property 

proposals that represent and aggrandize national 

products, honoring the people, a nation.

Revelations of the exceptional Portuguese essence 

signing contemporary pieces of unique nature and 

incomparable character.

Direitos de Imagem Reservados 
Copyrights Image
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Tradição e Inovação
Tradition and Innovation

Aliar a tradição com a inovação tem constituído 
um dos grandes desafios que a Jetclass tem 
prosseguido com êxito reconhecido a nível 
nacional e internacional. A partir de Sobrado, 
concelho de Valongo, os móveis de elevada 
qualidade e beleza produzidos pela Jetclass 
chegam aos exigentes e sofisticados mercados 
da Espanha, Inglaterra, Itália, Rússia, Estados 
Unidos, Brasil, Angola e dos países do  
Golfo Pérsico.
Procurando satisfazer o cliente mais exigente, 
a empresa continua a modernizar a sua 
capacidade de inovação e de surpreender 
todos os que procuram a combinação do luxo 
do móvel clássico com as linhas do design 
contemporâneo. A nova fábrica que será 
inaugurada este ano permitirá projectar 
definitivamente a Jetclass na alta-roda do 
mobiliário mundial.

Combining tradition with innovation has proved one 

of the major challenges that Jetclass has successfully 

overcome in Portugal and beyond. From Sobrado, in 

the municipality of Valongo, the beautiful and high 

quality pieces of furniture produced by Jetclass are 

sent out to the most demanding and sophisticated 

markets of Spain, England, Italy, Russia, the United 

States, Brazil, Angola and Persian Gulf states.

Focused on satisfying the most discerning of clients, 

the company continues to modernise its capacity 

for innovation and to wow anyone looking for the 

combination of the luxury of classic furniture with 

the flair of contemporary design. The new factory to 

be opened this year will ensure Jetclass can lift off 

definitively into the upper rang of world  

furniture production. 
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A Arte da Luz
The Art of Light

O compromisso em desenhar produtos que 
transmitam criatividade e carácter, tradição 
e inovação a todos aqueles que os vivenciam 
destaca-se em todos os projectos da marca 
Paulo Coelho. Presente no panorama nacional 
desde 1995, a marca «aposta no diálogo entre 
a emoção e experiência, reinterpretando com 
elegância soluções decorativas de iluminação». 
Para 2010 exibe as colecções Fluid Cromado, 
Camber Ouro, Camber Cromado, Conic Gloss 
Branco e Quadratic Gloss Branco, séries 
inspiradas nos mais variados temas que 

Design 100% Nacional // 100% Portuguese Design

The commitment to designing products that transmit 

creativity and character, as well as tradition and 

innovation, to everyone who experiences them, 

is clear to see in every product made by the Paulo 

Coelho brand. Present on the national scene since 

in 1995, the brand «concentrates its efforts on the 

dialogue between emotion and experience, elegantly 

reinterpreting decorative lighting solutions». 

Collections for 2010 include Fluid Cromado, Camber 

Ouro, Camber Cromado, Conic Gloss Branco and 

Quadratic Gloss Branco, ranges inspired by the most 

varied of themes that contain elegant and minimalist 

Paulo CoelhoP
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lamps. Fluid Cromado is a highlight – a range arousing 

enigmatic sensations thanks to its chrome metal body 

and conical rounded shade in red –, as is Camber Ouro, 

silhouettes of black fabric that «emit sophistication in 

establishing a dialogue between the traditional classic form 

and the modern design of the support in gilded iron».

apresentam candeeiros elegantes e minimalistas. 
Destaque para o Fluid Cromado, uma gama que 
desperta sensações enigmáticas, graças ao seu 
corpo de metal cromado e abat-jour redondo 
cónico em tons vermelhos, e para o Camber Ouro, 
silhuetas de tecido preto que «exalam requinte ao 
estabelecerem um diálogo entre a forma clássica 
tradicional e o design moderno do suporte em 
ferro dourado».

Paulo Coelho®
Rua do Norte, 15 – Casal da Charneca – Apartado 27
2461-601 Alcobaça
Tel. Phone +351 262 505 540 | Fax +351 262 505 547
paulo-coelho@paulo-coelho.com | www.paulo-coelho.com



GUAL

O design sensual, vanguardista e repleto de 
ousadia da marca GUAL ganhou um novo 
fôlego na mais recente colecção de pequenos 
complementos de mobiliário e acessórios em 
lacado de brilho intenso.
A singularidade das peças, especialmente 
dedicadas para zonas sociais e hall de entrada, 
reflecte-se na simbiose perfeita da forma e 
função, apurada pelos detalhes distintivos.
«The challenge of furniture design» é a máxima 
da empresa, a qual o arquitecto Gualter Torres 
segue fielmente em todos os seus projectos.
Como marca do grupo Gualtorres, a 
GUAL destaca-se no panorama nacional e 
internacional do sector do mobiliário, estando 
prevista a sua presença na próxima Feira 
Habitat de Valência, de 28 de Setembro a  
2 de Outubro, com a apresentação  
de novos produtos.

comercial@gualtorres.pt
www.gualtorres.pt
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Design Perfeito
Perfect Design
Desde sempre que a Bruma tem habituado os seus clientes a 
uma máxima qualidade e perfeição no segmento de torneiras 
de luxo para cozinha e casa de banho.
Os criativos da marca renovaram a linha FlowingArt, serenando 
os seus traços e introduzindo os sistemas exclusivos Bruma 
Smooth Breeze®, que permite uma movimentação suave e 
precisa do mecanismo da torneira, e o Bruma Ecodrop®, que 
controla o caudal e a temperatura da água.

From the very outset Bruma has always treated its clients to the 

height in quality and perfection within the kitchen and bathroom 

luxury tap segment.

The creative minds behind the brand have revamped the FlowingArt 

range, quietening down its design and introducing the exclusive 

systems – Bruma Smooth Breeze®, which allows for smooth and 

precise movement of the tap mechanism, and the Bruma Ecodrop®, 

which controls water flow and temperature.

1 // Skin O desenho curvilíneo do novo modelo Skin 
imprime nesta linha de torneiras Bruma uma simplicidade e 
sofisticação estética, a par de uma utilização amplamente 
funcional e com um perfil elegante e gracioso.  
Skin The curved design of the new Skin model brings to this range 

of Bruma taps simplicity and aesthetic sophistication, together with 

highly functional use and an elegant and gracious profile.

2 // Lusa Uma torneira obsessivamente perfeita, de 
geometria inigualável, aliada a uma elegância intemporal. A 
série Lusa concede ao utilizador um maior conforto já que o 
espaço entre a bica da torneira e o lavatório foi aumentado.  
Lusa An obsessively perfect tap, with unrivalled geometry 

combined with a timeless elegance. The Lusa range provides the 

user with greater comfort as the space between the tap’s spout 

and the basin has been increased.

3 // Escudo De carácter minimal, requintado, com feições 
modernamente rectilíneas, a linha de torneiras Escudo 
dispõe de uma nova opção de manípulo, de manuseamento 
mais fácil, tanto em espaços domésticos como públicos.
Escudo Of minimal and refined character, with modern and 

rectilinear forms, the Escudo range of taps includes a new handle 

option, making it easy to operate, as much in domestic as in  

public spaces.

4 // Onça As formas inventivas e inovadoramente ilimitadas 
da série de torneiras Onça conferem-lhe uma linha pura e 
escultural, interligando sublimemente a criatividade dos 
designers que trabalham com a Bruma, com o engenho e 
rigor preciso que sempre distinguiu a marca.
Onça The inventive and innovatively unlimited forms of the Onça 

tap range provide it with a pure and sculptural outline, sublimely 

intertwining the creativity of Bruma designers with the genius and 

precision that has always set the brand apart.

Design 100% Nacional // 100% Portuguese Design

Bruma
Zona Industrial de Sam, Pavilhões 9-10 | Apartado 7715 | 4764 – 908 
Famalicão
Tel. Phone +351 252 491 977 | Fax +351 252 491 979
info@bruma.pt  | www.bruma.pt
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Expressão Contemporânea
Contemporary Expression

Empenhada na criação dos mais expressivos 
produtos de mobiliário, a Opostos marca a 
diferença ao apresentar colecções de carácter 
forte, único e contemporâneo. Dirigida ao 
mercado nacional e internacional, e com um 
percurso afirmativo num sector cada vez mais 
competitivo, a marca portuguesa apresenta a 
sua mais recente colecção: Human 2010. Com 
uma imagem e design natural e depurado, a 
nova colecção foi buscar inspiração aos traços 
do ser humano. Projectada por Carlos Faria, 
designer da Opostos, esta série de mobiliário 

Design 100% Nacional // 100% Portuguese Design

Focusing its efforts on the creation of the most 

expressive of furniture products, Opostos makes a 

unique stance by presenting collections that boast a 

strong, incomparable and contemporary character. 

Aimed at the national and international market, and 

asserting itself in a sector that is increasingly more 

competitive, the Portuguese brand presents its latest 

collection: Human 2010. With a natural and clean image 

and design, the new collection finds its inspiration in 

the human form. Designed by Carlos Faria, the Opostos 

resident designer, this series of furniture – comprising 

tables, chairs, sideboards and other elements – is 

OpostosP
U

B

endowed with a singular expressivity, while remaining 

true to characteristics such as technique, innovation and 

quality. Under the guidance of António Silva, since 1993 

Opostos has been creating pieces of furniture of unique 

character and design spoken in Portuguese.

– composta por mesas, cadeiras, aparadores, 
entre outros elementos –, é dotada de uma 
expressividade ímpar, sem nunca esquecer 
características como técnica, inovação e 
qualidade. Sob a orientação de António Silva, a 
Opostos cria, desde 1993, peças de mobiliário de 
carácter único e design falado em português.

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

Comprometida a oferecer soluções de qualidade 
no segmento de mobiliário de escritório 
desde 1974, a Famo procurou renovar o seu 
showroom no Porto de modo a potencializar 
um espaço dinâmico e funcional capaz de 
responder eficazmente às novas exigências dos 
profissionais do sector.
Respeitando o novo posicionamento e a 
remodelação da imagem da empresa, a 
arquitecta Sara Moura Martins primou 
pela criação de um local que integra 
simultaneamente a área laboral, com divisórias 
transparentes que permitem integrar os 
escritórios com o próprio local de exposição, 
onde o cliente pode acompanhar a idealização 
dos produtos no contexto real de trabalho.
Zonas amplas, eficientemente energéticas, 
definem um renovado espaço de trabalho, 
adequado à exposição da linha de mobiliário de 
escritório e diferentes conjugações possíveis 
desenhadas pelos criativos nacionais da Famo. 

Committed to offering quality solutions in the  

office furniture sector since 1974, Famo has chosen to 

renovate its showroom in Oporto so as to  

produce a dynamic and functional space able to 

respond effectively to the new demands of the  

sector professionals.

Respecting this new stance and the renovation of 

the company image, architect Sara Moura Martins 

has excelled in creating a place that simultaneously 

combines the work space, with transparent dividing 

walls that allow the integration of the offices with 

the showroom space itself, in which the client can 

experience products in a real work context.

Large, energy efficient spaces define a renovated work 

space suited to exhibiting the office furniture range 

and different configurations possible designed by the 

creative minds behind Portuguese company Famo.

FAMO Comercial – Mobiliário de Escritório, Lda.
Rua Nª Srª de Fátima, 274 | 4050-426 - Porto
Tel. Phone + 351 226 051 730 | Fax +351 255 810 589

Famo – Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda.
Rua 1º Maio, 112 | 4620 – 131 Lousada
Tel. Phone  +351 255 810 580 | Fax +351 255 810 589
www.famo.pt
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Exteriores com Requinte
Sophisticated Exteriors

Integralmente desenhado e produzido em 
Portugal, o mobiliário de exterior Sachi Premium 
assegura peças repletas de conforto único e que 
permitem desfrutar de um estilo de vida apurado.
Apelando ao espírito nacional, as colecções Sachi 
Premium são projectadas por jovens designers 
portugueses que, seguindo as tendências 
mais actuais, criam linhas de produtos que se 
destacam pelo seu carácter minimalista, discreto 
e intemporal.

Fully designed and produced in Portugal, Sachi 

Premium outdoor furniture provides unique pieces 

rich in comfort, enabling the enjoyment of a truly 

sophisticated lifestyle.

Appealing to the national spirit, the Sachi Premium 

collections are designed by young Portuguese 

designers who, adhering to the very latest trends, 

create product ranges that stand out for their 

minimalist, discrete and timeless character.

To best respond to their clients’ needs, Sachi Premium 

also boasts a liaison service for when furniture is 

being made accorded to requested requirements, 

maintaining the highest of quality standards, having 

submitted its materials to the most stringent of 

durability and resistance tests. 

Sachi Premium Outdoor Furniture, Lda. 
P. Empresarial Apiparques, 69 | 3860-680 Estarreja – Portugal
Tel. Phone  +351 234 871 343 | Fax + 351 234 871 364
sales@sachi.pt | www.sachi.pt
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Sachi Premium

Para responder da melhor forma aos seus 
clientes, a Sachi Premium dispõe igualmente de 
um gabinete de acompanhamento para execução 
de mobiliário segundo as exigências solicitadas, 
mantendo sempre os mais elevados padrões de 
qualidade, uma vez que submete todos os seus 
materiais a criteriosos testes de durabilidade  
e resistência.
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Contradicting the current and prolonged climate 

of crisis and pessimism, in the municipality of 

Maia a couple of businesspeople has appeared, 

making its mark in the business of property 

development. Nevertheless, Lurdes Santos Silva 

and Carlos Teixeira da Silva see themselves simply 

as enterprising, a success story, which, step by step, 

has achieved extremely positive results.

Making the most of experience gained in the civil 

construction sector and real estate mediation, 

Lurdes Silves created 2mInvest in 2004, with 

partner architect Sandra Casinha. With the aim 

of offering the market something different, the 

two partners began to base their work around the 

construction of detached properties.

Attentive to the development of the project and 

Contrariando a actual e prolongada conjuntura de 
crise e pessimismo, emergiu no concelho da Maia 
um casal de empresários a destacar-se no negócio 
da promoção imobiliária. No entanto, Lurdes 
Santos Silva e Carlos Teixeira da Silva assumem-se 
apenas como empreendedores, sendo um caso de 
sucesso que, a pouco e pouco, tem vindo a alcançar 
resultados extremamente positivos.
Aproveitando a experiência profissional no sector 
da construção civil e mediação imobiliária, Lurdes 
Silva criou em 2004 a 2mInvest, tendo como sócia 
a arquitecta Sandra Casinha. Com o objectivo de 
oferecer ao mercado um produto diferenciador, 
as duas sócias começaram por alicerçar o seu 
trabalho na construção de moradias unifamiliares.  
Atento ao desenvolvimento do projecto e 

Prolucar
Diferenciação de Sucesso
Successfully Different

Design 100% Nacional // 100% Portuguese Design

identificando potencial na estratégia 
adoptada, Carlos Teixeira da Silva junta-se 
à equipa em finais de 2005 para gerir  
a componente financeira e  
comercial/marketing. 
Em 2006, Lurdes e Carlos Silva criam 
a Prolucar, introduzindo o mesmo 
conceito de produto na promoção de 
empreendimentos de habitação colectiva. 
Após o sucesso do primeiro 
investimento, o Prolucar 1, a Prolucar 
avança com a construção do Prolucar 2, 
situado no Castêlo da Maia. O carácter 
único do edifício define-se pela forma 
contemporaneamente cubista, com 

Prolucar 2

Prolucar 2
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blocos cinzentos que avançam sobre um plano 
cinzento-escuro, dispondo de amplos terraços e 
de uma aprazível zona verde envolvente. Com 20 
apartamentos T2 e T3, e quatro lojas, o Prolucar 
2 foi delineado para um segmento médio/alto, 
atraindo um público mais jovem e dinâmico. 
Destaca-se no mesmo o uso do sistema 
construtivo ETICS da weber.therm que fornece o 
isolamento térmico das fachadas, assegurando 
uma elevada eficiência energética. Além disso, 
o Prolucar 2 foi o primeiro edifício habitacional 

identifying potential in the strategy adopted, Carlos 

Teixeira da Silva joined the team at the end of 2005 

to manage the financial and commercial/marketing 

divisions of the company.

In 2006 Lurdes and Carlos Silva created Prolucar, 

introducing the same product concept in the 

development of collective housing projects. 

Following the success of the first investment, 

Prolucar 1, Prolucar went ahead with the construction 

of Prolucar 2, located in Castêlo da Maia. The 

unique character of the building is defined by its 

contemporary cubist shape, with grey blocks that 

develop over a dark gray plan, enjoying large terraces 

Prolucar 2 Prolucar 2

Prolucar 2Prolucar 2
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em Portugal a iluminar os halls de circulação com 
LEDs, sendo também dos primeiros edifícios a ser 
alimentado de raiz por fibra óptica.
Os resultados conseguidos pela Prolucar fazem 
a 2mInvest evoluir também para o segmento da 
habitação colectiva. Em 2008, adquirem um dos 
últimos terrenos disponíveis numa das melhores 
localizações no centro da Maia. Decide-se também 
que todos os projectos seriam identificados como 

and delightful green surrounds. With 20 two-bedroom and 

three-bedroom apartments and four shops, Prolucar 2 is 

aimed at the medium/high segment, attracting a younger, 

more dynamic clientele. A highlight of the complex is 

the use of the «ETICS» building system from weber.

therm, ensuring the thermal insulation of the façades 

and thus high energy efficiency levels. Besides this, 

Prolucar 2 is the first housing building in Portugal to light 

its communication halls with LEDs, as well as being one 

Showroom: Av. Dr. Fernando Aroso, 769 | 4450-665 Leça da Palmeira | Tel./Fax. 229 963 338 | Telem. 939 963 338

Sede/Fabrica: Av. Américo Duarte, 792 | 4425-504 Maia | Tel. 229 289 116/17 |Fax. 229 289 120

E_mail: geral@topmodul.com | Site: www.topmodul.com

Prolucar 2 Prolucar 2 Prolucar 2
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Prolucar havendo assim apenas uma designação 
comercial no mercado. 
Em fase de conclusão, afirma-se já o Prolucar 
3, com uma concepção diferente do seu 
antecessor. Os 11 apartamentos T2, T3 e T4 e 
duas lojas adquirem um movimento ondeante, 
repleto de cor e com uma volumetria diversa 
da arquitectura envolvente. Próximo ao 
Prolucar 3, começa a erguer-se o Prolucar 
4, um empreendimento com 16 habitações 
T2, T3 e T4 duplex e com duas lojas, marcado 
igualmente por linhas inovadoras, modernas 
e apelativas. Ambos os edifícios sobressaem 

of the first buildings to feature fibre optic technology 

from the outset.

The results achieved by Prolucar have caused 2mInvest 

to evolve into the collective housing market too. In 

2008, it acquired one of the last plots available in the 

best locations in the centre of Maia. It was also decided 

that every product would be identified as Prolucar, 

thus having just one commercial presence in the market. 

Currently in the completion phase, Prolucar 3 already 

reveals a different concept to its predecessor. The 

11 two-bedroom, three-bedroom and four-bedroom 

apartments and two shops acquire movement, 

undulating and full of colour, revealing a volumetric 

pela funcionalidade das áreas, dispondo de 
grandes varandas que permitem uma grande 
vivência do espaço. À semelhança do Prolucar 
2, todas as fracções do Prolucar 3 e 4 possuem 
certificados de eficiência energética e qualidade 
do ar interior de classe A, facultado pela adopção 
do mesmo sistema construtivo e pelo igual uso 
de caixilharias e vidros de elevada performance 
térmica e acústica, bem como pela aplicação 
de um sistema colectivo de painéis solares 
aplicados na cobertura.
Estes dois projectos distinguem-se pelo design 

space different to the surrounding architecture. 

Close to Prolucar 3, Prolucar 4 is beginning to rise, 

a development featuring 16 two-bedroom, three-

bedroom and four-bedroom duplex properties and 

two shops, equally marked by innovative, modern 

and appealing design. Both the buildings stand out 

for the functionality of the areas, featuring large 

verandas that ensure a full enjoyment of the space. 

Similar to Prolucar 2, every Prolucar 3 and 4 apartment 

possesses Class A energy efficiency and interior 

air quality certification, made possible through the 

adoption of the same building system and through 

the same use of high performance window and door 

frames and glass, as well as the application of a 

Prolucar 3 Prolucar 3

Prolucar 3

Prolucar 3

Prolucar 3Prolucar 3
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das cozinhas, assinado pela Prolucar, pelas 
generosas e luminosas assoalhadas e pela 
introdução de um inovador sistema de domótica 
«Casa Inteligente». Destacamos o sistema 
de segurança, o vídeo-porteiro integrado 
no painel táctil e nas televisões, podendo o 

collective system of solar panels on the roof.

These two projects stand out for their kitchen design, 

by Prolucar, for their generous and bright rooms 

and for the introduction of an innovative «Intelligent 

House» home automation system. Highlights of this 

include the security system, the video-entry system 

utilizador controlar os sistemas de segurança, 
climatização, iluminação, lâminas exteriores e 
consumos energéticos dentro ou fora de casa.
O andar modelo do edifício Prolucar 3 e a 
apresentação virtual do 4 apresentam uma 
das primeiras linhas de mobiliário da Prolucasa 
e algumas das soluções de decoração que 
brevemente estarão disponíveis. 
A Prolucar está a finalizar o projecto de um 
pequeno business center – a Prolucasa –, 
conciliando os escritórios da Prolucar com 
um showroom para apresentação de todos os 
produtos que a Prolucasa vai disponibilizar. 
A arquitectura irreverente, arrojada e minimal 
da Prolucasa irá afirmar uma marca de sucesso 
e disponibilizar o conceito de oferta global em 

integrated in the touch screen and televisions, 

allowing the user to control the security systems, air 

conditioning, lighting, exterior blinds and energy use 

inside or away from the house.

The show apartment in the Prolucar 3 building and the 

virtual representation of Prolucar 4 reveal one of the 

first furniture ranges from Prolucasa and some of the 

decoration solutions that will soon be available.

Prolucar is finalising the project for a small business 

centre – Prolucasa –, combining the Prolucar offices 

with a showroom in which the client can acquire his/

her house fully furnished and decorated.

Innovating and making a difference require permanent 

investment and a great deal of market research. 

Attentive to this important success factor in their 

strategy, Lurdes and Carlos Silva now have a new team 

Prolucar 3

Prolucar 3Prolucar 3
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que o cliente pode adquirir a sua habitação 
totalmente mobilada e decorada.
Inovar e diferenciar exige permanentes 
investimentos e muita pesquisa de mercado. 
Atentos a este importante factor de sucesso na 
sua estratégia, Lurdes e Carlos Silva têm agora 
uma nova equipa de promissores e talentosos 
arquitectos e designers para responder a 
todas as necessidades das duas empresas e no 
desenvolvimento da Prolucasa. 
Assim, tanto a 2mInvest, como a Prolucar, 

of promising and talented architects and designers to 

respond to every requirement of the two companies 

and in the development of Prolucasa.

Thus, both 2mInvest and Prolucar, and in the future 

Prolucasa, make their mark as success stories in the 

residential complex development segment, thanks to 

their modern, original, unpredictable and innovative 

design, attentive to details, and to the personalisation 

of spaces. Defending current energy and sustainability 

concerns, the three projects excel in attracting a 

young, cutting edge and daring public, looking for 

exceptional value for money.

Design 100% Nacional // 100% Portuguese Design
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e no futuro a Prolucasa, afiguram-se como 
projectos de êxito no segmento da promoção 
de empreendimentos residenciais devido ao seu 
design moderno, original, imprevisível e inovador, 
muito atento ao detalhe, à pormenorização e à 
personalização dos espaços. Defendendo actuais 
preocupações energéticas e de sustentabilidade, 
atraindo um público jovem, vanguardista e 
ousado que procura uma óptima relação entre 
qualidade e valor.

Prolucar 
Rua Augusto Simões, 1474, Lj 1.2
4470 – 147 Maia
Tel. Phone + 351 229 447 725 | Fax: +351 229 447 725
prolucar.2minvest@gmail.com
www.prolucar.com

Design 100% Nacional // 100% Portuguese Design
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Auditório de Ravello
Ondulando na Paisagem 
Rolling in the Landscape

Espaço Público // Public Space Espaço Público // Public Space

Texto de Text by PAULA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly 
given by FONDAZIONE RAVELLO

«Não é o ângulo recto que me atrai, nem a linha recta, 
dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai 
é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas 
montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus 
rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. 
De curvas é feito todo o universo, o universo curvo de 
Einstein». [Oscar Niemeyer]

Ravello, pequena comuna da região italiana de 
Campânia encavalitada na montanha que se lança, 
abrupta, no mar Mediterrânico e onde as ondulações do 
terreno e as vagas do oceano imprimem as suas curvas 
voluptuosas, parece justificar a afirmação do arquitecto 
brasileiro sobre a sinuosidade do universo.
Porque ambos – lugar e arquitecto – conferem às linhas 
curvilíneas um relevante poder de atracção, Ravello viu 
inaugurar, em 2010, um projecto de Oscar Niemeyer, um 
auditório cuja configuração de folha ondulada se integra 
na serrania, entre limões, buganvílias e alfazemas. 
Concebida a pedido da Fundação Ravello, da Região 
da Campânia e da Comuna, a nova estrutura é parte 
integrante de um plano – o «Projecto Ravello» – com 
o qual a Região pretende aperfeiçoar a oferta cultural e 

«It isn’t the right angle that attracts me, nor the straight, 
hard, inflexible line created by man. What attracts me 
is the free and sensual curve, the curve that I find in 
the mountains of my country, in the sinuous course of 
its rivers, in the waves of the sea, in the body of your 
favourite woman. The entire universe is made of curves, 
the curved universe of Einstein». [Oscar Niemeyer]

Ravello, small commune in the Italian region of Campania, 
gouged into the mountain, which abruptly launches 
itself into the Mediterranean Sea and where the rolling 
landscape and the waves of the sea impress their 
voluptuous curves, it seems the Brazilian architect’s 
words about a curved universe couldn’t be truer.
Because both – place and architect – give to curved 
lines an impressive power of attraction, Ravello 
witnessed in 2010 the inauguration of an Oscar 
Niemeyer project, an auditorium, whose configuration 
of a rolling leaf blends into the hills, between lemons, 
bougainvilleas and lavenders.
Commissioned by the Ravello Foundation, of the 
Campania Region and of the commune, the new 
structure is an integral part of a plan – the «Ravello 
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turística desta cativante parcela do território italiano. 
Apesar das controvérsias que provocou ao longo de 
dez anos, com vozes a revoltarem-se contra o projecto, 
acusando-o de violar um dos cenários mais belos da 
península, a Costa Amalfitana, sobre o Golfo de Salerno 
e património da Humanidade, o Auditório de Ravello 
serpenteia, finalmente, na paisagem. 
Com capacidade para 400 pessoas, o edifício, 
formado por uma grande concha acústica branca de 
cimento armado, mescla-se na envolvência, com as 
harmoniosas ondas do terreno e a alvura das miúdas 
casas vizinhas a fundirem-se no Auditório criado por 
Oscar Niemeyer, num expressivo e estético contributo 
para o enriquecimento da paisagem.

Project» - with which the region aims to perfect the 
cultural and tourist portfolio of this enchanting piece of 
Italian territory.
Despite the controversy it has provoked over ten years, 
with voices protesting against the project, accusing 
it of ruining one of the peninsula’s most beautiful 
landscapes, the Amalfi Coast, over the Gulf of Salerno, 
and World Heritage Site, the Ravello Auditorium finally 
snakes through the landscape.
With capacity for 400 people, the building, forming a 
large white acoustic shell of reinforced concrete, blends 
into the surroundings, with the harmonious waves of the 
land of the white glow of the little neighbouring houses 
melting together in the auditorium created by Oscar 
Niemeyer, in an expressive and aesthetic contribution to 
the enrichment of the landscape.

www.fondazioneravello.it

Espaço Público // Public Space

A Mística da Natureza
The Mystique of Nature

Monte Velho Resort
Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by 
Monte Velho Resort

Em pleno Parque Natural da Costa Vicentina, o Monte Velho 
Resort é um projecto de turismo rural que por entre paisagens 
deslumbrantes e praias douradas se alonga para além do limite da 
sonho e, transpondo cores e montes, vai ao encontro do destino 
mais enaltecido da natureza.
Inaugurado em 2001, após a recuperação de um antigo monte, 
o Monte Velho Resort é uma herdade situada na freguesia de 
Bordeira, perto da praia do Amado, rodeada pela natureza e com 
espaços interiores sinónimos de conforto que oferecem sensações 
de bem-estar e lazer únicas, numa atmosfera repleta de tons, 
melodias, aromas e «estórias». Com delicados pormenores de 
decoração, o Monte Velho espelha um estilo étnico onde a cor, a 
arte e a harmonia nunca se perdem, um conceito simples e divertido 
marcado por objectos característicos da Índia, Marrocos ou Filipinas, 

Right in the heart of the Vicentine Coast Nature Park, Monte Velho 
Nature Resort is a rural tourism project, which, amongst stunning 
landscapes and golden beaches stretches to beyond anything you 
could dream of and, in crossing colours and country houses, fulfils 
its role as a destination blessed by nature.
Opened in 2001, after the renovation of an old country house, the 
Monte Velho Resort is a country estate located in the parish of 
Bordeira, close to Amado beach, surrounded by nature and with 
interior spaces steeped in comfort, offering unique sensations 
of well being and leisure, in an atmosphere packed with colours, 
melodies, aromas and stories. With delicate decorative details, 
Monte Velho reflects an ethnic style in which colour, art and 
harmony are never absent, a simple and entertaining concept, 
marked by objects typical to India, Morocco or the Philippines, 

Refúgio // Haven
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Refúgio // Haven

Em pleno Parque Natural da Costa Vicentina, o Monte Velho 
Resort é um projecto de turismo rural que por entre paisagens 
deslumbrantes e praias douradas se alonga para além do limite da 
sonho e, transpondo cores e montes, vai ao encontro do destino 
mais enaltecido da natureza.
Inaugurado em 2001, após a recuperação de um antigo monte, 
o Monte Velho Resort é uma herdade situada na freguesia de 
Bordeira, perto da praia do Amado, rodeada pela natureza e com 
espaços interiores sinónimos de conforto que oferecem sensações 
de bem-estar e lazer únicas, numa atmosfera repleta de tons, 
melodias, aromas e «estórias». Com delicados pormenores de 

Right in the heart of the Vicentine Coast Nature Park, Monte Velho 
Nature Resort is a rural tourism project, which, amongst stunning 
landscapes and golden beaches stretches to beyond anything you 
could dream of and, in crossing colours and country houses, fulfils 
its role as a destination blessed by nature.
Opened in 2001, after the renovation of an old country house, the 
Monte Velho Resort is a country estate located in the parish of 
Bordeira, close to Amado beach, surrounded by nature and with 
interior spaces steeped in comfort, offering unique sensations 
of well being and leisure, in an atmosphere packed with colours, 
melodies, aromas and stories. With delicate decorative details, 
Monte Velho reflects an ethnic style in which colour, art and 
harmony are never absent, a simple and entertaining concept, 
marked by objects typical to India, Morocco or the Philippines, 

www.montevelhoecoresort.com

Refúgio // Haven



House Traders / 107House Traders / 106

Sabores // Flavours

Texto de Text by ÂNGELA RODRIGUES
Fotografias de Photographs by JOHN HORNER

Considered by Wallpaper as one of the world’s best new restaurants, this is the 
ideal place to sample Asiatic gastronomy in a truly stunning setting. With design 
from Monica Ponce de Leon and Nader Tehrani, from the Office dA studio, the 
BanQ Restaurant in Boston, USA, is now presented as Ginger Park. Modern and 
cosmopolitan, the venue is equally cosy and artistic.
Situated in the former Penny Savings Bank, recently renovated, the restaurant is 
divided into two areas: one facing onto Washington Street, which works as a bar, 
and the large hall of the banking institution, which is now the dining room. 
Ginger Park, which develops over 400 m², stuns through its timber construction, 
worked into several waves, which fill the entire space, giving it a futuristic and 
inspiring design.
The concept is based on the unusual division of the space, in the vertical sense, 
in the relationship between the floor and the ceiling, allowing the concealment 
of all mechanical, plumbing and lighting system elements, creating a kind of 
virtual surrounding. In Ginger Park, the quest for a unique space is notable in 
every detail, ensuring the close relationship between being, feeling and tasting.

Considerado pela Wallpaper como um dos melhores novos restaurantes do 
mundo, este é o sítio ideal para degustar gastronomia asiática num cenário 
surpreendente. Com projecto de Monica Ponce de Leon e Nader Tehrani, do 
gabinete Office dA, o BanQ Restaurant, em Boston, nos EUA, apresenta-se 
agora como Ginger Park. Moderno e cosmopolita, o espaço é igualmente 
intimista e artístico. 
Situado no edifício do antigo Penny Savings Bank, recentemente renovado, 
o restaurante divide-se em duas zonas: a área orientada para a Washington 
Street, que serve de bar, e o amplo hall da instituição bancária, que é agora a 
zona de restauração. O Ginger Park, que tem mais de 400 m2, deslumbra pela 
construção em madeira, trabalhada em várias ondas, que preenche todo o 
espaço, dando-lhe um traço futurista e inspirador.
O conceito assenta na invulgar divisão do espaço, no sentido vertical, na relação 
entre o chão e o tecto, permitindo a ocultação de todos os elementos mecânicos, 
canalizações e sistemas de iluminação, criando uma espécie de envolvência 
virtual. No Ginger Park, a procura de um lugar diferenciado é notável em cada 
pormenor, tornando possível uma ligação estreita entre estar, sentir e saborear. 

Ginger Park
Formas Naturais
Natural Forms

Sabores // Flavours

www.gingerparkboston.com

Fotografia gentilmente cedida por Ginger Park / Photograph gently given by Ginger Park
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Sugestões // Suggestions

Perfume Classique X Collection 
para mulher de Jean Paul Gaultier
Classique X Collection perfume for 
women by Jean Paul Gaultier 
www.jeanpaulgaultier.com

Mala, colecção D-Light, Verão 
2010, Furla
Bag, D-Light collection, Summer 
2010, Furla 
www.furla.com

Blocos de notas, Colecção 
Brocaded Paper, da Paperblanks
Note pads, Brocaded Paper 
collection, from Paperblanks  
www.paperblanks.com

Anel Celebration de António Bernardo, 
em ouro amarelo e citrinos, Elements 
Contemporary Jewelry
Celebration ring by António Bernardo, 
in yellow gold and citrines, Elements 
Contemporary Jewelry  
www.elements.com.pt

Para Si
For You

Para a Casa
For the Home

Poltrona multicolorida Rive Droite, 
design de Patrick Norguet, Edição 
Limitada da Walt Disney para Cappellini
Multicoloured armchair Rive Droite, 
design by Patrick Norguet, Limited 
Edition by Walt Disney for Cappellini 
www.cappellini.it

Mesas Tension em metal, design de 
Alain Gilles 
Tension metal tables, design by 
Alain Gilles 
www.alaingilles.com

Móvel de TV Antoinette, Carpet 
Collection, Piurra
Antoinette TV unit, Carpet 
Collection, Piurra 
www.piurra.com

Bolsas Chupa Chups para Sephora 
Fluo, Edição Limitada Verão 2010
Chupa Chups bags by Sephora 
Fluo, Limited Edition Summer 2010 
www.sephora.pt

Luminária suspensa Eurolantern de 
Mooi Works
Eurolantern Suspended lamp by 
Mooi Works 
www.mooi.com

Subwoofer BeoLab 11 da Bang & Olufsen
BeoLab 11 Subwoofer by Bang & Olufsen 
www.bang-olufsen.com

Óculos de sol Vogue, Colecção 
Outono/Inverno 2010 – 2011 
Vogue sunglasses, Autumn/Winter 
Collection 2010 – 2011 
www.vogue-eyewear.com



Ao passear num jardim fantástico ou na celebração de um simpático piquenique as  
instintivas, verdes e brilhantes folhas trepadeiras de hera podem revelar-se, as opaci-
dades ocres da outonal estação, a robustez das árvores de carvalho e dos seus frutos, 
as bolotas, e ainda a imensa variabilidade de ciprestes também podem aparecer. De 
igual modo, a nova colecção de jóias Tous faz vislumbrar semelhantes e espontâneas 
revelações, inspirando-se na diversificada flora e fauna natural. 
As essências de lavanda e camomila dos delongados passeios campestres re- 
manescem eternamente em anéis, pulseiras e pendentes em prata de lei, com 
pinceladas de tom romã, ou até em colares e brincos em ouro de lei, com pormenores 
multicoloridos de cristal Murano e de diamantes lapidados de forma caprichosa.

While strolling through a stunning garden or celebrating the perfect picnic, 
spontaneous, green and glossy climbing ivy leaves can appear at their will, 
joined perhaps by the ochre shades of the autumnal season, the solidi-

ty of oak trees and their fruit, acorns, and also the immense variability 
of cypress trees, appearing as you make your way. Equally, the new 

Tous jewellery collection brings to view similar and spontaneous 
revelations, taking inspiration from the varied natural world of 

flora and fauna.
Essences of lavender and chamomile from protracted walks 

through the countryside are perpetuated in rings, brace-
lets and pendants in sterling silver, daubed with strokes 

of pomegranate red, or also in necklaces and earrings 
in gold, with multicoloured detailing in Murano 

glass and capriciously cut diamonds.
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Jóias // Jewellry

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs gently given by  TOUS

Natura Inspiradora
Winged Messages

Tous 

www.tous.com
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Eco Design 

Candeeiros de mesa Coral Light com lâmpadas LED
table lamps Coral  Light  with LED bulbs
www.qisdesign.com

Candeeiro Light Reading feito a partir de páginas de livros
Lamp Light Reading made from book pages  
www.luladot.com

Cadeiras Stretch feitas em 
látex, elástico e corda de 
várias cores
Chairs Stretch made of latex, 
elastic and string of several 
colors 
www.carnevalestudio.com

Capas em madeira de nogueira, cerejeira ou bambu para iPhone
Walnut, cherry or bamboo Covers for iPhone 
www.versaudio.com

Módulo de arrumação em papelão reciclado
Module arrangement in recycled cardboard 
www.cocoboheme.com

Numa combinação eficiente 
de sustentabilidade com 
tecnologias inovadoras para a 
mobilidade urbana individual, 
a Smart apresentou a segunda 
geração do Smart Fortwo 
Electric Drive, equipada com 
uma bateria de iões de lítio que 
pode ser carregada em qualquer 
tomada doméstica, dispondo de 
uma autonomia para 135 km.
O motor electro-magnético 
de 41 cv tem uma velocidade 
máxima limitada a 100 km/h, 
sendo ideal para performances 
na cidade.  
O design fresco, jovem, moderno 
e sofisticado do Smart Fortwo 
Electric Drive é complementado 
com aplicações exclusivas para 
o iPhone, permitindo também 
ouvir música, falar ao telemóvel 
através do sistema mãos livres e 
encontrar o destino nos diversos 
mapas existentes. 

In an efficient combination of 
sustainability with innovative 
technologies for individual urban 
mobility, Smart presents the 
second generation of the Smart 
Fortwo Electric Drive, fitted with 
a lithium-ion battery that can be 
charged in any domestic socket, 
and with a battery life of 135 km. 
The 41 hp electro-magnetic 
engine boasts a maximum 
speed limited to 100 km/h, 
making it ideal for  
city performance.
The fresh, young, modern and 
sophisticated design of the 
Smart Fortwo Electric Drive is 
complemented by exclusive 
iPhone application, allowing you 
to also listen to music, make 
phone calls via the hands-free 
system and find your destination 
on the various maps available. 

Smart Fortwo 
Electric Drive
O Citadino, ainda mais ecológico 
The City Car, now even greener

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by SMART, DAIMLER

Automóvel // Car

www.smart.pt
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Lookink Forward 

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por  Photographs gently given by FABIO FEDERICI 

O designer industrial italiano, Fabio Federici, consegue 
provar que, baseada na simplicidade do quotidiano, 
qualquer pessoa pode projectar inovadoramente, 
surpreendendo os mais tradicionalistas e desafiando os 
mais progressistas a superarem rasgos criativos como 
o Origami.
A arte de dobrar geometricamente o papel é explorada 
na peculiar transformação da embarcação que, para 
uma navegação mais rápida, fecha as suas asas, 
desdobrando-as depois quando atracado, momento em 
que o navegador e o mar estão em absoluta comunhão, 
graças a uma panorâmica de 360º.
Diferente do estilo convencional dos iates clássicos, 
o desenho original e minimal de linhas de fluxo 
aerodinâmicas e alongadas no projecto Origami faz dele 
um exemplo, tendo ganho em 2009 o Millennium Yacht 
Design Award.

Italian industrial designer Fabio Federici manages to 
prove that, based on the simplicity of the everyday, any 
person can innovatively design, astounding the most 
traditionalist and challenging the most progressive to 
surpass creative flights such as the Origami.
The art of geometrically folding paper is explored in 
the particular transformation of the vessel which, 
for quicker navigation, closes its wings, folding them 
afterwards when moored, the moment in which the 
sailor and the sea are in perfect communion, thanks to 
a panoramic view of 360º.
Different from the conventional style of classic yachts, 
the original and minimal design of lines of aerodynamic 
and prolonged flow in the Origami project make of it 
an example, having won in 2009 the Millennium Yacht 
Design Award.

Visionárias Dobras de Papel
Visionary Paper Folds

Origami

www.slothdesign.com 




