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Editorial//

Dizia assim Albert Camus sobre o Outono: que «O Outono é outra 
Primavera, cada folha, uma flor». 
As flores que hoje chegam até si são, na verdade, folhas,  
folhas outonais que o querem adoçar e que o desejam acalentar 
com sugestões únicas de bem-estar: lareiras e tapeçarias 
reconfortantes e inspirações para guarnecer  
diversos revestimentos.
Será difícil escolher uma flor, uma folha perfeita entre as diversas 
propostas que a edição de Outubro/Novembro da House Traders 
lhe apresenta, mas siga os seus instintos e perca-se nas folhagens 
nova-iorquinas que o Crosby Street Hotel lhe remete. Ou seleccione 
as flores coloridas das várias opções de design e decoração e dos 
distintos projectos de Arquitectura que este novo número da  
House Traders apurou com o empenho de sempre.

«Cada Folha uma Flor»
«Every leaf is a flower»

PATRÍCIA RAMOS Editora | Editor

Destaques
Highlights

16/ Casa Sow Geneva
Estética Triangular
Triangular Aesthetics

34/ Francisco Torres Studio

«Keep it straight and simple»

66/ Centro Interpretativo do Crasto

Nascido da Rocha
Inside the Rock

108/ Herdade da Cortesia
Natural Delicadeza
Natural Delicateness

Membro de:

When talking about autumn, Albert Camus said: «Autumn is a 
second spring when every leaf is a flower».
The flowers that reach you today are indeed leaves; autumnal pages 
that want to sweeten and comfort you with unique suggestions 
of well being: soothing fireplaces and carpets, inspiration for 
decorating varied coverings.
It will be difficult to choose a flower, a perfect leaf amongst the 
many suggestions that the October/November issue of  
House Traders brings you. But, follow your instincts and lose 
yourself in the New York foliage revealed by the Crosby Street Hotel. 
Or select for the colourful flowers from assorted design and 
decoration options and from the varied architecture projects  
that this new edition of House Traders has found with its  
unfailing commitment.

Fotografia de Photograph by Gan Rugs
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www.jofebar.com

www.and-re.pt

www.belasclubedecampo.pt www.prolucar.com

www.fozpalace.com

Programa AICO
Congresso Internacional de Arquitectura

Promovido pela Jofebar, empresa que actua nos sectores 
da indústria, lifestyle e automóvel, o AICO representa o 
primeiro Congresso Internacional de Arquitectura em 
Portugal. Aires Mateus, Eduardo Souto Moura, UN Studio e 
Jonathan Wolf foram alguns dos convidados a apresentar 
a todo o público alguns dos seus projectos. Além disso, 
o Prémio AICO destacou obras inovadoras de jovens 
arquitectos e estudantes de Arquitectura.

Promoted by Jofebar, a company operating in the industrial, 
automotive and lifestyle sectors, AICO represents the 
first International Architecture Congress in Portugal. Aires 
Mateus, Eduardo Souto Moura, UN Studio and Jonathan 
Wolf were among those invited to present some of their 
projects to the congress participants. Additionally, the AICO 
Award highlighted innovative works by young architects 
and students of architecture.

Centro Artes Águeda
Projecto Vencedor

The And-Ré Architecture practice has won the tender for the new 
Águeda Arts Centre. 
The aim was to establish a multipurpose auditorium and another 
one outdoors, exhibition halls, educational and administrative 
facilities, cafeteria and outdoor spaces. Developing over a total  
area of 3254 m², the project, built primarily out of concrete, 
possesses few window openings, thus creating an intense and 
cultural inner experience.

O gabinete de Arquitectura And-Ré ganhou o concurso para o novo 
Centro de Artes de Águeda.
Pretendia-se definir um auditório polivalente e outro ao ar livre, 
salas de exposição, serviços educativos e administrativos, cafetaria 
e espaços exteriores. Numa área total de 3254m², o projecto, 
essencialmente em betão, possui poucas fenestrações, criando 
uma intensa e cultural vivência interior. 

Em 2011 o grupo Fozpalace irá arrancar com a 
construção da última fase do empreendimento 
Residências Portas da Rocha, em Portimão.
O complexo habitacional irá dispor de 230 fracções 
 com acesso a piscina, jacuzzi, sauna, sala de jogos e 
health club.

In 2011 the Fozpalace group will begin construction 
on the last phase of the Residências Portas da Rocha 
development, in Portimão.
The housing complex will consist of 230 units with 
access to swimming pool, Jacuzzi, sauna, games room 
and health club.

O complexo Belas Clube de Campo acaba por inovar ao ser a 
primeira urbanização dotada com um serviço totalmente em fibra 
óptica.
Para além de entretenimento e comunicação, a rede permitirá aos 
moradores acederem a um sistema digital de gestão integral das 
suas habitações. 

The Belas Clube de Campo complex has just become the first 
housing development to be fitted with a totally fibre optic service.
In addition to entertainment and communication, the network will 
allow residents to access a digital integrated management system 
for their homes.

Começa já a desenhar-se o novo empreendimento da Prolucar, 
o Prolucar 4. Situado no centro da Maia, a urbanização terá 16 
habitações de tipologias T2, T3 e T4 duplex e dois espaços 
comerciais. O projecto distingue-se por um design inovador e 
apelativo e um revolucionário sistema de domótica Casa Inteligente.

Prolucar is already beginning to design its latest venture, Prolucar 
4. Located in the centre of Maia, the development will consist 
of 16 properties in two-bedroom, three-bedroom, and four-
bedroom duplex configurations, as well as two retail spaces. The 
project stands out for its innovative and appealing design and a 
revolutionary Smart House home automation system.

International Architecture Congress

Belas Clube de Campo
Empreendimento com Fibra Óptica
Development with Fibre Optics

Prolucar 4
Design Moderno 
Modern Design

Portas da Rocha
Último Complexo Residencial
Latest Residential Complex

Winning Project
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LxD
Lisboa Design Show
Lisbon Design Show

Cordeuropa
Soluções para Escritórios
Office Solutions
Habituados a transformar o local de trabalho numa área funcional e 
motivadora, a Cordeuropa inova ao propor a integração da atmosfera de 
bem-estar e privacidade no interior do lar, para o escritório. Apresenta 
assim diversas soluções globais, desde mobiliário, divisórias e outros 
complementos específicos para escritórios.

Used to transform the workplace into a functional and motivating space, 
Cordeuropa innovatively suggests the integration of the atmosphere 
of well-being and privacy enjoyed in the home in office environments. 
It therefore presents several comprehensive solutions, from furniture, 
partition walls and other specific additions for offices.

Mademoiselle Moschino
Decoração Fashion
Fashion Decoration

Desenhada por Philippe Starck e com padrões 
assinados por Franco Moschino, a Mademoiselle 
Moschino é actualmente a poltrona mais original, 
confortável e chique produzida pela Kartell. O cliente 
poderá escolher entre quatro diferentes versões.  

Designed by Philippe Starck, with patterns designed by 
Franco Moschino, Mademoiselle Moschino is currently 
the most unique, comfortable and chic armchair  
made by Kartell. Clients can choose from four  
different versions.

SL26 Magazin
Ler e Reler
Read and Reread

Prático e decorativo, o SL26 Magazin é um moderno suporte 
para revistas e livros em aço com a forma estrutural de uma 
casa. Terminando uma leitura, o livro poderá ser colocado 
sobre o telhado vermelho, preto ou branco, podendo depois ser 
retomado na página certa. 

Practical and decorative, SL26 Magazin, made in steel in the 
shape of a house, is a modern rack for magazines and books. 
When you have finished reading you can place the book on the 
red, black or white roof, to later pick up where you left off, on just 
the right page.

Cabide Ribbon
Fitas ao vento
Ribbons in the wind

Sofá Split Personality
Dupla Face
Two Faced

Inspirado numa fita esvoaçante, o cabide Ribbon mescla função 
e arte. Com capacidade para pendurar cinco itens, cada unidade é 
única ao ser produzida artesanalmente. Vermelho, amarelo, preto, 
bronze e branco são as cores disponíveis para o Ribbon.

Inspired by a flowing ribbon, the Ribbon hanger blends function 
and art. Able to hang five items, each unit is uniquely handcrafted. 
Ribbon is available in the following colours: red, yellow, black, 
bronze and white.

Uma nova peça de mobiliário que se adapta a várias facetas – 
de um lado pode ser simples e modesta em tons cinzentos, do 
outro é vivaz e repleta de cor. Split Personality baseia-se em 
personalidades opostas que se complementam num só sofá. 

A new piece of furniture that adapts to various facets – on the one 
sode it can be simple and modest in grey shades, and on the other 
it is lively and full of colour. Split Personality is based on opposing 
personalities that complement each other in a single sofa.

VOA
Espaço Multissensorial
Multisensory Space

Stima - Cozinhas
Design Contemporâneo
Contemporary Design

Depois da loja piloto no Funchal, a marca VOA abre o seu segundo 
espaço no Chiado, em Lisboa. Um conceito único com produtos 
têxteis, louças, velas, sabonetes, livros, flores e produtos gourmet 
que podem ser degustados no próprio local. 

After its pilot store in Funchal, the VOA brand opens its second 
outlet in Chiado, in Lisbon. The store boasts a unique concept, 
selling textiles, chinaware, candles, soaps, books, flowers and 
gourmet products that can be tasted on site.

Rua Nova do Almada, nº 98 – Chiado | Lisboa
info@voastore.com

Na Stima as cozinhas são defendidas como verdadeiros espaços 
onde a funcionalidade e a estética andam a par, criando ambientes 
práticos, marcados pela inovação dos materiais, por um design 
apelativo e excelente produção. 

At Stima kitchens as seen as genuine spaces where functionality 
and aesthetics go hand in hand, creating practical environments, 
marked by the innovation of materials, by an appealing design and 
excellent manufacture.

Zona Industrial de Laúndos
Lote 19  | 4495 – Póvoa de Varzim
Tel. +351 252 611 008 | geral@stima.pt | www.stima.pt 

www.bestofliving.pt www.konstantinslawinski.com

www.cordaeuropa.com

www.headsrpung.co.uk www.dittemaigaard.com

Integrado na INTERCASA Concept, o LxD – Lisboa Design Show 
dispõe de um espaço totalmente dedicado ao design para a 
casa, mostrando as últimas tendências, as melhores marcas, os 
melhores designers, os melhores materiais e serviços  
nacionais e internacionais. 

Part of INTERCASA Concept, LxD - Lisbon Design Show features an 
area entirely devoted to interior design, showing the latest trends, 
the leading brands, the best designers, the best materials and 
services, in Portugal and abroad.

www.intercasa.fil.pt 
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www.allgarve.pt

www.artelisboa.fil.pt

Dez Monumentais 
Esculturas Britânicas
Colecção Berardo 
Berardo Collection

Pela primeira vez, e de forma inédita, o Algarve foi a região escolhida 
para acolher a exposição Dez Monumentais Esculturas Britânicas da 
colecção Berardo de Arte Contemporânea. Patente até Setembro 
de 2011, no Museu e Estação Arqueológica do Cerro da Vila, em 
Vilamoura, os visitantes poderão apreciar esculturas únicas de Tony 
Cragg, Peter Burke, Lynn Chadwick, Zadok Ben-David, Allen Jones e 
William Furlong.

For the first time, and in an unprecedented manner, the Algarve 
was the region chosen to host the exhibition Ten Monumental 
British Sculptures from the Berardo collection of contemporary 
art. On display until September 2011 in the Cerro da Vila Museum 
and Archaeological Site in Vilamoura, visitors can enjoy unique 
sculptures by Tony Cragg, Peter Burke, Lynn Chadwick, Zadok Ben-
David, Allen Jones and William Furlong.

Arte Lisboa 2010
Feira Arte Contemporânea Contemporary Art Fair

From November 24-28, the Pavilhão do Rio in the Lisbon Congress 
Centre will welcome the 10th edition of Arte Lisboa (2010).
As the only contemporary art event held in Portugal, Arte Lisboa 
2010 will offer 45 galleries the opportunity to present to the 
public works by important emerging artists on the national and 
international art market.

De 24 a 28 de Novembro, o Pavilhão do Rio, no Centro de 
Congressos de Lisboa, irá acolher a 10ª Edição da Arte Lisboa 2010.
Como o único evento de arte contemporânea realizado a nível 
nacional, a Arte Lisboa 2010 dará a oportunidade de 45 galerias 
apresentarem ao público as obras de importantes artistas 
emergentes no mercado nacional e internacional de Arte. 



Sow Geneva
Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by STEFAN ANTONI

Na serenidade do segundo maior lago da Europa, o Lago Léman, na Suíça, impõe-se a dramaticidade da casa Sow 
Geneva, determinada por uma forma esculturalmente limitativa e delineada segundo parâmetros triangulares.
A arquitectura contemporânea do gabinete sul-africano SAOTA, ponteada pela excentricidade e por alguns 
elementos provocativos, afastou a residência, escritório e casa de hóspedes de uma ideia conceptual europeia 
que cria barreiras construtivas perante o exterior. Deste modo, preservando uma maior vivência com a natureza, a 
residência Sow está assente sobre um amplo canal de 20 metros de largura, onde se apoiam dois blocos – a casa 
principal e o anexo – ligados entre si pelas áreas inferiores, reservadas ao spa, cinema, auditório e garagens.

The drama of Sow Geneva house, determined by a shape that is sculpturally limited and delineated according to 
triangular parameters, imposes itself in the serenity of Europe’s second largest lake, Lake Geneva, in Switzerland.
The contemporary architecture from South African practice SAOTA, stippled by eccentricity and provocative 
elements, has distanced the residence, office and guesthouse from a European conceptual idea creating 
constructive barriers with the outside world. Thus, preserving a greater interaction with nature, the Sow 
residence is stood on a large channel 20 metres wide, in which two blocks – the main house and the annexe – are 
supported, interconnected by the lower areas housing the spa, cinema, auditorium and garages.

Estética Triangular Triangular Aesthetics

House Traders / 16 House Traders / 17
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O edifício primordial combina uma estrutura de orlas arredondadas 
com os espaços trigonométricos do piso inferior que arquitectam as 
zonas sociais, em forma de «L». O duplo volume da sala, delineado 
por uma parede curvilínea que separa a sala de jantar e a cozinha da 
sala de estar, é rasgado exteriormente por um vértice que desliza 
sobre o terraço, caindo fluidamente perante a fachada frente ao lago. 
Um elevador cilíndrico, em vidro, permite o acesso ao andar superior, 
ocupado pelos quartos, casa de banho privativa e hall de entrada.
Acolhendo uma suíte, a casa de hóspedes unifica-se com a 
volumetria principal através da materialidade em que ambos  
os edifícios foram construídos e da relação espacial que 
estabeleceram entre si, fazendo uma pausa estrutural ao invés de 
criar um espaço vazio.
A fachada inclinada da Sow Geneva reflecte a sua dinâmica 
biologicamente triangular, ao afirmar a sua força em folheado de 
alumínio composto preto, conjugado com a opacidade cinzenta 
escura do mesmo material. O vidro assume igualmente um papel 

The primordial building combines a structure of rounded edges 
with the trigonometric spaces of the lower floor, which form the 
social areas in an L shape. The double volume of the living room, 
delineated by a curved wall separating the dining room and the 
kitchen from the living room, is cut through on the outside by a 
sharpened point, flowing down from the roof to cut into the terrace 
in front of the façade facing the lake. A cylindrical glass lift affords 
access to the upper floor, occupied by the bedrooms, private 
bathroom and entrance hall.
Housing a bedroom suite, the guesthouse joins with the main 
building through the materials with which the two structures have 
been built and through the spatial relationship they establish 
between themselves, producing a structural pause instead of 
creating an empty space.
The leaning façade of the Sow Geneva reflects its biologically 
triangular dynamics, confirming its strength through black 
composite aluminium veneer, combined with the dark grey opacity 
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fulcral como superfície que espelha as águas calmas 
do Lago Léman, além das diferentes variedades de 
mármore que, revestindo os exteriores, conferem uma 
eloquência tranquila à residência Sow.
Interiormente, os pisos e as paredes harmonizam vários 
tipos de mármore com acabamentos em aço inoxidável, 
vidro e madeira de nogueira. 
Acima da composição trigonométrica, é a interacção, 
a funcionalidade e a forma como cada um dos dois 
volumes espaciais da Sow Geneva se abre e relaciona 
com o exterior que motivam uma configuração  
estética afro-europeia. 

of the same material. Glass also plays a pivotal role as 
a surface reflecting the calm waters of Lake Geneva, as 
well as the different kinds of marble, which, lining the 
exteriors, add tranquil elegance to the Sow residence.
Indoors, the floors and walls harmonise a choice of 
marbles with finishes in stainless steel, glass and walnut.
Beyond its trigonometric composition, it is interaction, 
functionality and the way in which each of the two spatial 
volumes of the Sow Geneva open up and relate with the 
outside world that define the property’s Afro-European 
aesthetic configuration.

www.saota.com 



Desafiando a Encosta Challenging the Slope
Casa Mountains & Opening

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by  KOICHI TORIMURA

House Traders / 22 House Traders / 23

A casa, a montanha e o escritório, uma abertura para o mundo. Foi este o princípio que determinou o projecto de 
Anna Nakamura e Taiyo Jinno, do Eastern Design Office, para a casa Moutains & Opening.
Localizado num bairro residencial de luxo, em Tarakazuka, uma cidade do distrito de Hyogo, no Japão, o terreno,  
de 771.46 m², particulariza-se por uma encosta de colina com 330 metros de altura e um ângulo de 18 metros.

The house, the mountain and office – an opening to the world. This was principle driving the project by Anna 
Nakamura and Taiyo Jinno from Eastern Design Office for the Mountains and Opening House.
Located in a luxury residential area in Tarakazuka, a city in the Hyogo district of Japan, the piece of land, measuring 
711.46 square metres, develops over a hill slope at an altitude of 330 metres with an angle of 18 degrees.
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Secção // Section

A topografia da vertente foi escarpada para albergar 
no pequeno monte o refúgio que encerra a casa e que 
serve igualmente de suporte ao andar elevado, a sala de 
design de uma conhecida marca de sapatilhas japonesa 
e que flutua na paisagem como um navio que rasga as 
ondas do mar.
São oito metros que distanciam cada um dos pisos, 
cada um dos elementos distintivos que se unificam na 
globalidade do declive, na globalidade da residência.  
Alojados na montanha branca, escavada no patamar 
inferior e praticamente invisível da estrada e totalmente 
oculto a partir do nível superior da entrada, estão os 
quartos e casa de banho, enquanto as zonas sociais do 
espaço habitacional – a sala e a cozinha –, ao exigirem 
uma maior luminosidade, dão lugar a pequenos vales 
revestidos com pequenos fragmentos brilhantes de 
mármore esmagado, fazendo brilhar a superfície alva.
No topo do grande monte branco, com propositadas 
opacidades de azul celestial, abre-se a área de 
trabalho, pronta para voar, pronta para navegar sobre 
o golfo de Osaka, contando os inúmeros arranha-céus, 
desvendando o porto de Kobe ou o Aeroporto de Kansai 
ou de Itami. 
Completamente abertos para descobrir o mundo, os 
18 metros do terraço do piso superior (o de entrada) 
conferem uma sensação de absoluta flutuação sobre 
a cidade nipónica. Fora do alcance das habitações 
envolventes, o movimento ondulante dentro 
deste autêntico convés de navio é adensado pela 
arquitectação dissimulada das colunas construtivas, 
dispostas suavemente para não quebrar o campo visual.

The topography of the slope was scraped out and built 
up into two mounds to house the refuge containing the 
house, serving at the same time as a support for the 
raised level, the design room of a well known Japanese 
sports shoe brand, which floats in the landscape like a 
ship cutting through the waves of the sea.
The site has a height difference of eight metres, in which 
the structure’s two distinct elements mould into the 
wholeness of the slope, into the wholeness  
of the residence.
Contained within the white mountain, carved out in the 
lower level and practically invisible from the road and 
totally hidden from the level above the entrance are 
the bedrooms and bathroom, while the social areas of 
the living space – the lounge and the kitchen -, with 
their demands for more light, give way to small valleys 
covered with small shiny fragments of crushed marble, 
caused the white surface to sparkle.
On the top of the large white mound, coloured 
deliberately with sky blue opacities, the work area opens 
up, ready to fly, ready to sail out over the gulf of Osaka, 
counting the numerous skyscrapers and revealing the 
port of Kobe or Kansai Airport, or indeed Itami Airport.
Opened up entirely to discover the world, the 18-metre 
terrace of the upper floor (that of the entrance) confers 
a sensation of floating above the Japanese city. Out 
of reach of surrounding properties, the undulating 
movement within this authentic ship’s deck is increased 
by concealing the structural columns within the curves, 
carefully positioned so as not to disturb  
the field of vision.
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www.eastern.e-arc.jp

O fluxo ininterrupto das sinuosidades criadas pelos 
jogos montanhosos ao longo do declive deste recinto 
habitacional e de trabalho são a montanha assente na 
terra, a nau à deriva, mas ancorada, pressupostos que 
definem a essência da casa Moutains & Opening.

The uninterrupted flow of undulations created by the 
mountainous series over the slope of this living and 
working space result from the mountain attached to the 
earth, the drifting ship, yet safely anchored; pretexts that 
define the essence of the Mountains & Opening House.
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Kensington House
A Simplicidade da Luz
The Simplicity of Light
Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias de Photographs by JAMES SILVERMAN
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Situada na zona Oeste de Londres, a Kensington House 
impõe belos pórticos e uma distribuição assimétrica, 
características típicas da arquitectura georgiana, num 
exterior imponente, e interior que, sendo a alma da casa, 
mostra a simplicidade do branco e da luz.
Ideada pelo gabinete de arquitectura SHH Architects, 
baseado em Londres, a Kensington House é um 
projecto de design de interiores arrojado que, na 
naturalidade dos tons, busca traços marcantes da 
vida moderna e imagens artísticas de obras de arte, 
sem nunca comprometer o espaço e as proporções 
tradicionais. O desafio proposto à SHH foi criar um 
design de interiores adequado às necessidades de 
uma família numerosa e uma decoração sob o lema 
«Cream, off-white and funky». O resultado não podia 
ser mais inspirador. Com 1114 m2, divididos por seis 

Located in West London, Kensington House boasts 
beautiful entrances and asymmetric distribution, 
typical characteristics of Georgian architecture, with an 
impressive exterior and interior, which, as the soul of 
the house, reveals the simplicity of white and of light.
Designed by SHH Architects, practice based in London, 
Kensington House is a daring interior design project, 
which, in the naturalness of its palette, looks for striking 
designs of modern life and artistic images of works 
of art, without ever compromising the space and its 
traditional proportions. The challenge laid down to SHH 
was to create an interior design that fits the needs of 
a large family and decoration that works to the motto 
«cream, off-white and funky». The result couldn’t be 
more inspiring. Covering an area of 1114 square metres, 
divided into six floors, the house is home to a series 
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www.shh.co.uk

andares, a casa alberga diversas divisórias como sala 
de visitas, sala de jantar, cinema e piscina interior, todas 
localizadas nos três primeiros pisos, e seis quartos. O 
primeiro olhar perde-se na master suite que, ocupando 
um andar, é um espaço sóbrio de porte majestoso, 
tonalidades madrepérola e decoração elegante com 
registos sublimes como o candeeiro, do designer 
Ruhl Haagmans, composto por cristais Swarovski. 
Esta distinção estende-se aos restantes quartos, 
áreas confortáveis e graciosas que aos tons brancos 
acrescentam pormenores cor-de-rosa, turquesa e cinza.
Harmoniosamente integrada no cenário que a acolhe, 
zona elitista de Londres, lado a lado com a residência  
do Primeiro-ministro Britânico, a Kensington  
House é um quadro pitoresco de interiores  
elegantemente adornados.

of rooms, including the reception room, dining room, 
cinema and indoor pool, all located on the first three 
floors, and six bedrooms. When you first look at the 
master suite, occupying a whole floor, is overwhelming, 
with this simple space of majestic proportions in shades 
mother-of-pearl featuring elegant décor and sublime 
details, such as the lamp by designed Ruhl Haagmans, 
composed of Swarovski crystals. This distinctive edge 
filters through to the remaining bedrooms; comfortable 
and graceful spaces, whose white canvas is joined by 
detailing in pink, turquoise and grey.
Blending harmoniously into its surroundings, one 
of London’s prime locations, close to the residence 
of the British Prime Minister, Kensington House is a 
picturesque portrait of elegantly adorned interiors.
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Perfil Decoração // Decoration Profile

A Arquitectura não satisfez 
o prazer incontornável que 
Francisco Torres sempre nutriu 
pelos Interiores e a sua paixão 
levou-o até ao Reino Unido. 
Actualmente, a sua jovialidade e 
dinâmica começam a definir o seu 
percurso no mundo da decoração. 
Assumindo o traço como a 
essência de um decorador e de um 
projecto, o detalhe e o pormenor 
fazem parte dos seus desenhos. 
Na sua própria loja dá a conhecer 
o seu estilo elegante, discreto e 
sóbrio, apresentando peças únicas 
assinadas e escolhidas por si.

Architecture could not satisfy 
the unavoidable pleasure that 
Francisco Torres had always 
nurtured for interiors; this passion 
ended up taking him to the United 
Kingdom. Today, his joie de vivre 
and dynamism have begun to 
define his career in the world of 
decoration. Believing the outline to 
be the essence of a decorator and 
of a project, detail is part of his 
designs. In his own shop he reveals 
his elegant, discrete and simple 
style, presenting unique pieces 
that he has designed or chosen.

Francisco Torres Studio
Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS

Fotografias de  Photographs by FERNANDO ALGARVIO

«Keep it straight and simple»

Fotografia cedida por Photograph given by FRANCISCO TORRES
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Perfil Decoração // Decoration Profile

Que trilhos traçou antes de estabelecer, em 2008, o seu ateliê, o 
Francisco Torres Studio?
Depois de estudar Arquitectura, apenas durante um semestre, 
porque não me identifiquei minimamente com o curso, optei por ir 
para Londres, para a Inchbald School of Design. Entretanto voltei e 
tive a percepção que uma pessoa cresce realmente a trabalhar para 
si e então montei o meu próprio ateliê.

Aceita para o Francisco Torres Studio a atribuição de um estilo 
particular que o distingue dos demais ateliês? 
Uso bases muito simples e muita simetria. A pintura marca muito o 
meu estilo, tento sempre recorrer a bons pintores, com molduras 
antigas, marcantes. Procuro sempre uma certa intemporalidade nos 
meus projectos de modo que, a nível de tecidos, quase nunca uso 
um padrão porque as pessoas cansam-se dos padrões. 

Que elemento/objecto está sempre presente nos seus projectos?
Não abdico de tapetes e muito boa pintura. Também gosto de 
pormenorizar uma habitação com pequenos objectos porque é isso 
que dá alma a uma casa. Mexo muito com tonalidades sóbrias – 
preto, branco, cinzento – porque penso que a decoração deve ser 
elegante e o mais discreta possível. 
Há muita gente que diz que tenho um estilo muito masculino e 
de facto é porque é muito mais sóbrio, segue a máxima «Keep it 
straight and simple». Além disso, sou grande defensor do trabalho 
manual, se puder mandar fazer tudo à mão, faço-o. 

House Traders / 4

What career paths did you walk before establishing your studio, 
the Francisco Torres Studio, in 2008?
Having studied architecture for just a single semester, I realised that 
I didn’t identify with the course in the slightest and decided to go to 
London, to the Inchbald School of Design. In the meantime I returned 
and I had the feeling that a person really grows when working for 
himself and so I set up my own studio.

Do you believe the Franisco Torres Studio has a particular style 
that sets it apart from other studios?
I use very simple bases and a lot of symmetry. Painting marks my 
style a great deal; I always try to resort to good painters, to old, 
striking frames. I always strive for a certain timelessness in my 
projects, so that, in terms of fabrics, I almost never use a pattern 
because people tire of patterns.

What element/object is always present in your projects?
I can’t do without rugs and very good painting. I also like to add 
detail to a home with small objects because this is what gives a 
house its soul. I muck about a lot with simple colours – black, white, 
grey – because I think that the decoration should be elegant and as 
discrete as possible.
There are many people who say that I have a very masculine style 
and in fact this is because it is much simpler, following the maxim 
«Keep it straight and simple». Besides this I am a great defender of 
handcrafts; if it can be done by hand, I do it.

Perfil Decoração // Decoration Profile

Fotografia cedida por Photograph given by FRANCISCO TORRES
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Perfil Decoração // Decoration Profile

Within the dynamics of public and private spaces, you design 
apartments, hotels, companies, amongst others, but you also 
develop plans for yachts. What are the specifics of a project of 
this nature?
We have to pay a great deal more attention to the materials we use, 
because they have to be fire-resistant, and very tough, because 
a boat is always in the sea and we know that the wear and tear on 
material is great and that things get damaged very quickly. I opted 
for a light, fresh style; I used many grey colours, blues, some reds 
and some themed detailing.

At a time highly affected by the crisis and by its effects, what 
small suggestions would you make for people to renovate their 
spaces economically and intelligently?
There are fun and different solutions, such as wallpapers, mural 
applications, and Venetian stucco. To give a room a different look, 
you can always change lightshades, buy some new cushions or 
some new lamps. People can invest in throws and these details can 
make all the difference.

www.sandraoliveira.pt

Dentro da dinâmica de espaços públicos e privados, projecta 
apartamentos, moradias, hotéis, empresas, entre outros, mas 
também desenvolve planos para iates. Quais as especificidades 
de um projecto desta natureza?
Temos que ter uma atenção muito maior aos materiais que usamos, 
porque têm que ser materiais ignífugos, com uma resistência muito 
grande, porque um barco está sempre no mar e sabemos que a 
nível material há muita erosão e as coisas danificam-se muito 
rapidamente. Optei por um estilo leve, fresco, usei muito cores cinza, 
os azuis, alguns encarnados e alguns apontamentos temáticos. 

Num período ainda muito marcado pela crise e pelos seus efeitos, 
que pequenas sugestões daria para as pessoas poderem, de 
forma económica e inteligente, renovar os seus espaços? 
Há soluções engraçadas e diferentes, como os papéis de parede, 
as aplicações murais, os estuques venezianos. Para dar um look 
diferente pode-se sempre mudar os abat-jours, comprar umas 
almofadas novas ou uns candeeiros. As pessoas podem investir em 
mantas e esses pormenores fazem toda a diferença. 

www.franciscotorresstudio.com

Fotografia cedida por Photograph given by FRANCISCO TORRES
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Sonhar na Big Apple
Dreaming in the Big Apple

Hotel Decor // Hotel Décor

Crosby Street Hotel

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

Entre as ruas da cidade que nunca dorme, no coração do SoHo,  
este é um espaço totalmente entregue à tranquilidade e ao 
descanso – o Crosby Street Hotel.
Depois dos aclamados e bem sucedidos boutique-hotéis, da 
Firmdale Hotels, sobretudo em Londres, o casal Tim e Kit Kemp 
atravessou o Atlântico e trouxe consigo o peculiar estilo britânico 
e o reconhecido serviço de classe mundial para o primeiro hotel do 
grupo em Nova Iorque.

Among the streets of the city that never sleeps, in the heart of SoHo, 
there stands a space that is devoted entirely to tranquillity and 
relaxation – the Crosby Street Hotel.
Following in the footsteps of renowned and successful boutique 
hotels from Firmdale Hotels, especially in London, couple Tim and 
Kit Kemp have crossed the Atlantic and brought with them the 
particular British style and the celebrated world class service to the 
first hotel of the group in New York.

Hotel Decor // Hotel Décor
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O Crosby Street Hotel ocupa 11 andares com 86 quartos e suítes 
prodigamente espaçosos e luminosos, com amplas janelas, em espaços de 
pé direito alto. Cada aposento é decorado individualmente com sumptuosos 
tecidos e peças personalizadas e adaptadas a um ambiente mais ousado 
e colorido ou mais uniforme e neutral. Todos os aposentos dispõem das 
comodidades esperadas para um hotel de luxo, como televisão LCD, 
internet WI-FI, leitor de DVD e CD e estação para aplicações i-Pod. As suítes, 
localizadas nos pisos superiores, gozam de uma vista ininterrupta sobre a 
baía de Manhattan. 
Kit Kemp é também responsável pelo design de interiores de todos os hotéis 
Firmdale, que reflectem um estilo sofisticado e bastante personalizado pela 
subtileza do olhar fresco e contemporâneo, evidente no uso exclusivo das 
cores e texturas, combinando o antigo com o moderno, e com pinceladas de 
obras de arte únicas da sua colecção pessoal. 
O lobby é dominado por uma dramática escultura de um rosto humano feito 
a partir das letras do alfabeto. Adjacente à entrada, o Crosby Bar reflecte 
o esquema cromático definido para o hotel – uma paleta de tons rosa 

Hotel Decor // Hotel Décor

The Crosby Street Hotel occupies 11 floors with 86 lavishly spacious and light 
filled rooms and suites, with large windows and double height ceilings. Each 
room is individually decorated with sumptuous fabrics and personalised 
pieces adapted to a more daring and colourful setting, or to one that is more 
uniform and neutral. Every room enjoys the comforts you would expect of 
a luxury hotel, such as LCD TV, Wi-Fi Internet, DVD and CD player and iPod 
station. The suites located on the upper floors enjoy uninterrupted views over 
the bay of Manhattan.
Kit Kemp is also responsible for the interior design of every Firmdale hotel, 
reflecting a sophisticated style, highly personalised by the subtlety of its 
fresh and contemporary feel, revealed in the exclusive use of colours and 
textures, combining the old with the new, and touches of unique works of art 
from her personal collection.
The lobby is dominated by a dramatic sculpture of a human face made 
using letters of the alphabet. Next to the entrance, the Crosby Bar reflects 
the colour scheme defined for the hotel – a palette of aged pinks, with 

Hotel Decor // Hotel Décor
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envelhecidos, com registos de cinzentos neutrais e laivos de verdes 
e azuis brilhantes presentes nas cadeiras às riscas e nos sofás em 
patchwork. Na sala, os clientes não deixarão de reparar na grande 
escultura em madeira de um gigante dodó ou na composição com 
telefones antigos. As luminárias, originais dos anos 50, têm uma 
infinidade de formas e cores que cintilam ao longo do balcão do bar, 
terminando numa singular constelação de estrelas luminosas no 
centro do salão. 
Os hóspedes podem passear nas diversas áreas ao ar livre, 
como um pátio de esculturas orgânicas, o átrio Lafayatte Street, a 
exclusiva varanda Prado da suíte do segundo andar, e na cobertura 
pode ser descoberta uma pequena horta urbana que abastece o 
hotel com os produtos sazonais.
Elegantes salas de reuniões, um ginásio e uma esplêndida sala 
de projecção com 99 lugares complementam todo o requinte 
cosmopolita do Crosby Street Hotel, em plena capital do mundo.

hints of neutral grey and touches of bright green and blue in the 
striped chairs and in the patchwork sofas. In the lounge, guests 
are hard put to miss the huge wooden sculpture of a giant dodo or 
the composition of antique telephones. The original lamps dating 
from the 50s come in an infinite variety of shapes and colours that 
sparkle along the bar counter, ending in a singular constellation of 
shimmering stars in the centre of the room.
Guests can wander through a choice of open air areas, including 
the leafy garden terrace, a sculpture garden, and on the roof you 
can find a small kitchen garden, providing the hotel with seasonal 
produce. Additionally, guests fortunate to be staying in the ‘Meadow 
Suite’ on the second floor can enjoy their own private meadow 
garden on their veranda.  
Elegant meeting rooms, a gym and a splendid projection room with 
99 seats complement the cosmopolitan refinement of the Crosby 
Street Hotel, in the heart of the capital of the world.

www.crosbystreethotel.com
www.firmdalehotels.com

Hotel Decor // Hotel Décor
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Munna
A Emoção, o Design…
The Emotion, the Design…

A individualidade de cada estilo de vida e a forma como 
cada um de nós decora os seus espaços têm viciado 
a Munna numa viagem exploratória pelo mundo do 
design. Criada há apenas dois anos, a Munna, que 
prima pela imprevisibilidade, criatividade, elegância 
e originalidade dos seus produtos, é já uma marca 
portuguesa de sucesso, em plena ascensão.
Tal como os diamantes, para sempre, as poltronas, 
sofás e otomanas Munna eternizam-se pela excelência 
de tecidos, cores, materiais, formas e ergonomias em 
que são executados, totalmente por medida.

The individuality of every lifestyle and the way in which 
each of us decorates our homes has driven Munna on 
a journey of discovery through the world of design. 
Created just two years ago, Munna, which stands out for 
the unpredictability, creativity, elegance and originality 
of its products, is already a successful Portuguese brand 
on the rise.
Forever, just like diamonds, Munna armchairs, sofas and 
ottomans are eternalised through the excellence of the 
fabrics, colours, materials, shapes and ergonomics with 
which they are made, 100% to measure.
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Iconic Panels
Interiores Revestidos
Lined Interiors
Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by B & N INDUSTRIES, INC.
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Design

Seguindo a lógica da emoção, fantasia, surpresa e 
paixão, a colecção Fetiche é simultaneamente moderna 
e funcional, elegante e divertida, ousando as mais 
diversas sensações, pormenorizadas entre o requinte 
e o glamour. Com o objectivo de um resultado de 
suprema qualidade, todo o mobiliário é produzido 
artesanalmente por uma equipa dedicada que aplica 
detalhadamente os fascinantes materiais, como veludo 
e vinil, sobre madeiras bem tratadas e com acabamentos 
sublimes em ouro e prata lacadas, de alto brilho. 
A sedução vanguardista e intemporal da linha  
Fetiche marca uma posição de design pleno de 
emotividade entusiasmante.

Following the logic of emotion, fantasy, surprise and 
passion, the Fetiche collection is simultaneously modern 
and functional, elegant and fun, daring with the most 
varied of sensations, detailed between sophistication 
and glamour. Aiming towards a result of supreme 
quality, every piece of furniture is handcrafted by a 
dedicated team, which meticulously applies stunning 
materials, such as velvet and vinyl, onto carefully treated 
woods and with sublime finishes in high gloss lacquered 
silver and gold.
The cutting edge and timeless seduction of the  
Fetiche series reflects a design stance full of  
energized emotiveness.

www.munnadesign.com

1  / Poltrona Soft & Creamy Soft & Creamy Armchair
2  / Poltrona Lipstick Lipstick Armchair
3  / Poltrona Corset Corset Armchair
4  / Poltrona Lolita Lolita Armchair
5  / Assento Be Mine Be Mine Love Seat
6  / Sofá Candy Candy Sofa
7  / Poltrona Blonde Blonde Armchair

5 6
7

1
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Para decorar um novo espaço ou renovar um mais antigo, os painéis 
Iconic Panels são uma escolha diferente, ousada, mas seguramente 
inovadora e deslumbrante.
Entre uma ampla gama de produtos, a empresa norte-americana 
B&N Industries apostou no desenvolvimento de um processo 
inovador de laminados compostos sobre um núcleo de madeira 
talhada. Incrivelmente duráveis, os revestimentos de parede Iconic 
Panels são igualmente resistentes ao fogo e à água, podendo ainda 
ser serrados, pregados, aparafusados ou simplesmente colados.
A linha de painéis em relevo esculpido resulta de personagens, 
lugares, design e movimentos inspiradores que se traduzem em 
quadros decorativos com diversos padrões e colorações únicas que 
rapidamente dramatizam um ambiente interior.
Os tempos áureos da televisão e das inesquecíveis estrelas 
do jornalismo revelam-se na série Broadcast. O arrojado estilo 
britânico dos anos 60 é evocado na linha de painéis Carnaby. O 
famoso tipo de letra Helvetica, desenhado por Max Miedinger em 
1957, dá nome e alento ao painel repleto de grandes números, o 
Helvetica. A gama Seapod revê-se no desenho retro dos graciosos 
padrões de têxteis da década de 50, enquanto Versailles transporta 
todo o esplendor e elegância franceses da idade de ouro de Luís XIV.

To decorate a new space or renovate an older one, Iconic Panels 
represent a different and daring choice, while at the same time 
innovative and stunning.
Among a wide range of products, U.S. company B & N Industries 
has focused on developing an innovative process of composite 
laminates on a carved wood core. 
Incredibly durable, Iconic Panels wall coverings are also fire and 
water resistant, and can also be sawn, nailed, screwed, or just glued.
The range of relief sculpted panels stems from the characters, 
places, design and movements that have provided inspiration, which 
translate into decorative settings with varied patterns and unique 
colours that quickly dramatize an indoor environment.
The golden age of television and unforgettable stars of journalism 
are revealed in the Broadcast series. The bold British style of the 
60s is evoked in the Carnaby range of panels. The famous Helvetica 
typeface, designed by Max Miedinger in 1957, provides the name 
and enthusiasm to the panel full of large numbers, Helvetica. The 
Seapod range reflects the retro design of textile patterns from the 
50s, while Versailles conveys all the splendour and elegance of 
France during the golden age of Louis XIV.

www.bnind.com

1 /  Linha Broadcast em vermelho brilhante Broadcast range in glossy red 
2 / Série Carnaby em branco mate Carnaby range in matte white
3 / Gama Helvetica com variedade de cores Helvetica range in a variety of colours

4 / Colecção Seapod em madeira de nogueira Seapod collection in walnut
5 / Linha Versailles com tinta látex azul clara Versailles range with light blue latex paint

2
3 4
5

Design
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Limited Edition
Pavimentos com Estilo 
Styling Flooring 

Com a missão de criar interiores excelentes, onde as pessoas se 
sintam confortavelmente bem, a Limited Edition – LE – aplica todo 
o saber, habilidade e mestria belgas em luxuosos tapetes que 
seguem as tendências mais modernas e actuais.
Simplificando as necessidades decorativas de cada espaço, e 
aliando a beleza com a utilidade e bem-estar, a diversidade de 
pavimentos que a LE oferece aos seus clientes permite uma 
adaptabilidade muito particular, consoante o ambiente escolhido.
Às diferentes formas, feitios e dimensões dos tapetes LE acresce 
a customização e elevada qualidade presente em cada um dos 
modelos seleccionados. Entre as últimas novidades, a gama 
Extreme I e II foi renovada e deu lugar a novos padrões e cores 

With the mission to create excellent interiors, where people feel at 
comfort and at ease, Limited Edition – LE – has applied its entire 
knowhow, and Belgian skill and mastery to luxurious rugs that follow 
the very latest and most modern trends.
Simplifying the decorative needs of any space, and combining 
beauty with utility and well being, the diversity of floorings LE offers 
its clients allows for a very special ability to adapt, in accordance 
with the chosen setting.
The different shapes, forms and dimensions of LE rugs are joined by 
customisation and the height in quality present in every one of the 
models chosen. Most recently, the Extreme I and II range has been 
updated to make way for new patterns and colours with the  

1

2
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Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by LIMITED EDITION

Design
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com a série Extreme III. O tapete Bliss recebeu uma 
edição especial e a linha Mystic foi produzida em nove 
tonalidades distintas. 
Apostada na internacionalização, a Limited Edition 
tem actualmente dois showrooms em Paris, França e 
em Colónia e Hamburgo, Alemanha. Além destes, tem 
também um espaço onde expõe os seus produtos nas 
cidades de Bruxelas, Bélgica e Amersfoot, Holanda.

Extreme III series. The Bliss rug now comes in a special 
edition and the Mystic range has been produced in nine 
different colours.
Focused on internationalisation, Limited Edition now 
has two showrooms in Paris, France, and Cologne, 
Germany. Besides these outlets it also has showrooms 
with its products in the cities of Brussels, Belgium, and 
Amersfoot, in Holland.

Tendence
Atrás das Tendências 
Behind the Trends

5 6
7

www.le.be

1/ Extreme III em taupe barcode Extreme III in taube barcode
2/ Edição especial Bliss Bliss special edition
3/ Quartz
4/ Beluga
5/ Mystic na cor royal purple Mystic in royal purple
6/ Mystic no tom turquoise green Mystic in turquoise green
7/ Oasis

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

Design
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Contando com 2130 expositores de 57 países, mais  
80 empresas do que em 2009, e 57 mil visitantes, 
a edição deste ano da Tendence, em Frankfurt, 
na Alemanha, superou todas as expectativas dos 
mercados nacionais e internacionais, ainda receosos 
com a crise económica e financeira.
Ao longo de cinco dias, foram apresentadas no centro 
de exposições e feiras Messe Frankfurt as mais 
recentes novidades dentro das áreas temáticas do 
Living, Giving e Talents. 
No segmento dedicado ao Living, surgiram diversas 
propostas de artigos de decoração e mobiliário para casa 
e exteriores; na secção de Giving foram antecipados os 
produtos para a colecção Outono/Inverno, em particular, 

os presentes para a época de Natal; e na área Talents 
estiveram presentes os jovens talentos, convidados 
anualmente pela organização.
Entre a participação portuguesa, a empresa Têxteis Íris 
e Marco Sousa Branco mostraram as suas criações e 
Anabela Vieira, Gabriela Gomes, Joana Carvalho e Carla 
Matos tiveram a oportunidade de expor no espaço 
Talents o seu recente trabalho no mundo do design de 
produto e de jóias.
A próxima feira Tendence irá decorrer entre os dias  
26 e 30 de Agosto de 2011.

Counting on 2130 exhibitors from 57 countries,  
80 more companies than in 2009, and 57 thousand 
visitors, this year’s edition of Tendence, in Frankfurt, 
Germany, exceeded every expectation of national and 
international markets still worried about the economic 
and financial crisis.
Throughout the five days the very latest from the worlds 
of Living, Giving and Talents were presented in the 
Messe Frankfurt exhibition centre.
The Living segment revealed assorted suggestions in 
terms of decorative items and furniture for inside and 
outside your home; in the Giving section, the  
Autumn/Winter collections were unveiled, and in 
particular gift ideas for the Christmas period; and in the 

Talents area, new young talent, invited each year by the 
organisers, were able to present their wares.
Representing Portugal at the event was company 
Têxteis Iris e Marco Sousa Branco, exhibiting its latest 
creations, while Anabela Vieira, Gabriela Gomes, Joana 
Carvalho and Carla Matos were given the chance to 
display their product design and jewellery creations in 
the Talents space.
The next Tendence fair is set to take place between 
August 26 and 30, 2011.

www.messefrankfurt.com

Design
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In the historic ranges of its finest 
creations Jetclass recently presented 
its latest creations at the Arbitare il 
Tempo Fair in Verona, Italy – a sideboard 
and cabinet inspired by the colours of 
Formula One cars that made history 
and were admired by everyone. This 
admiration and instant recognition, 
joined by cutting edge looks, retaining 
the traditional Jetclass lines, reinforces 
and adds value to the innovation 
employed by the company.
With the presentation of this creation 
Jetclass makes a contribution to the 
promotion and distinction of luxury 
furniture created and manufactured 
in Portugal, demonstrating that it is 
possible to perfectly harmonise tradition 
with innovation, while giving 
 it an unforgettable touch of 
extraordinary glamour.

PU
B

27 — 29 AGOSTO / AUGUST
HOMES&INTERIORS

GLASGOW

NIEVE JENNINGS 
(MISS SCOTLAND 2007)

16 – 20 SETEMBRO / SEPTEMBER 
ABITARE IL TEMPO

VERONA

Design

Tradição, Inovação e Glamour
Tradition, Innovation and Glamour

Na linha histórica das suas melhores criações, 
a Jetclass apresentou as suas novidades 
mais recentes na Feira de Verona, 
em Itália, um aparador e uma vitrine 
inspiradas nas cores dos automóveis de 
Fórmula Um que fizeram história e por 
todos foram admirados. Essa admiração 
e imediato reconhecimento, aliado a um 
vanguardismo estético que não elimina 
as linhas tradicionais da Jetclass, reforça 
e valoriza a inovação empreendida pela 
empresa.
A Jetclass apresenta com mais esta 
criação um contributo para a assunção e 
distinção do mobiliário de luxo criado e 
produzido em Portugal, demonstrando 
que é possível harmonizar de forma 
perfeita a tradição com a inovação e 
conferindo-lhe um toque inolvidável de 
um glamour assombroso.
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Galilée
Arquitectura em Movimento 
Architecture in Movement
Galilée é a primeira construção erguida no UDZ (Urban Development 
Zone) Andromède, em Balagnac, perto de Toulouse, um arrojado 
projecto envolto em toques metálicos e luminosos.
Ideado pelo gabinete Studio Bellecour, o Galilée configura-se em 
dois edifícios distintos, unidos por um longo véu em tons brancos e 
suaves. Principal característica visual de todo o desenho, a lâmina 
pinta uma imagem dinâmica, alternando movimentos verticais 
com horizontais, criando uma continuidade entre cada construção 
e permitindo a abertura da paisagem em toda a sua profundidade. 
As fachadas são abraçadas por longas tiras, dados modelados em 
função da iluminação, que previnem o sobreaquecimento no verão e 
reflectem a luz no inverno. Entre os dois volumes, um pátio central, 
jardins e um parque de estacionamento subterrâneo.
De linhas rectas e duras, adornadas pela aparente leveza de um véu 
de concreto, o Galilée exibe uma forma única, uma linguagem forte 
que com todos pretende falar.

Galilée, a daring project wrapped in metallic and luminous details, 
is the first construction to be built in the Andromède UDZ (Urban 
Development Zone) in Blagnac, close to Toulouse, France.
Designed by the Studio Bellecour practice, Galilée is comprised of 
two different buildings, joined by a long soft white concrete veil. 
The main visual characteristic of the entire design, the helix add 
dynamism to the whole, blending vertical and horizontal movements 
to create continuity between each building and allowing the opening 
up the landscape in all its depth. The façades are embraced by long 
strips, modulated according to the lighting, preventing overheating 
in the summer and reflecting the light in the winter. A central square, 
with gardens and underground parking are located between the  
two volumes.
Of straight, hard lines, adorned by the apparent lightness of a 
concrete veil, the Galilée presents a unique form, a powerful 
language with aims to interact with everyone.
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www.studiobellecour.com 
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Centro Escolar
de Paredes
Arte Arquitectada
Architected Art

Não será apenas mais um centro escolar no 
concelho de Alenquer, na freguesia de Santo 
Estêvão. O Centro Escolar de Paredes é uma 
obra de arte viva e, simultaneamente, uma 
escola de ensino básico.
Assinado por André Espinho, o projecto 
caracteriza-se por uma destacada volumetria 
branca pousada sobre quatro blocos pretos, 
discernindo dois andares. O primeiro piso, 
da entrada, está reservado para a área de 
serviços, enquanto o segundo ocupa-se com 
as salas de aulas com acesso directo para o 
recreio, campo de jogos e ginásio.

No entanto, o carácter distintivo da obra reside nos 
elementos artísticos que revestem os pátios cobertos, 
o refeitório e as zonas que ligam os elementos 
construtivos. Os murais, da autoria da criança Mariana 
Fernandes, dos arquitectos Francisco Espinho e Virgínio 
Moutinho, das pintoras Teresa Magalhães e Conceição 
Espinho, do engenheiro António Moutinho e do 
ilustrador André Lemos, aliam a cor e emoção da arte ao 
edifício distinguido pela World Architecture Community.

This isn’t just another school in the 
municipality of Alenquer, in the parish 
of Santo Estêvão. The Centro Escolar de 
Paredes is a work of living art and at the 
same time a primary school.
Designed by André Espinho, the project 
features a highlighted white volume resting 
on four black blocks, separating two floors. 
The first floor, of the entrance, is used for 
the school’s service areas, while the second 
floor houses the classrooms, with direct 
access to the playground, the games field 
and the gym.

But the distinctive character of the work lies in the 
artistic elements decorating the covered courtyards, 
the canteen and the areas connecting the buildings. The 
murals, created by child Mariana Fernandes, by architects 
Francisco Espinho and Virgínio Moutinho, by painters 
Teresa Magalhães and Conceição Espinho, by engineer 
António Moutinho and by illustrator André Lemos, 
combine the colour and emotion of art with the building 
distinguished by the ‘World Architecture Community’.

Arquitectura // Architecture

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by FG+SG

www.andrespinho.com
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Centro Interpretativo do Crasto
Nascido da Rocha
Inside the Rock

Estamos há Séculos a.C., na Fragada do Crasto, um imponente 
afloramento rochoso quartzítico. Entretanto vivemos na era 
do Calcolítico, a Idade do Cobre, e avançamos para a Idade do 
Ferro. A crista rochosa vai sendo paulatinamente esculpida pelas 
populações pré-históricas, indígenas e romanas que vão passando 
por aquela região transmontana. Chegamos aos dias de hoje e 
nesta freguesia de Palheiros, no concelho de Murça, nasce dentro da 
rocha o Centro Interpretativo do Crasto.

We are centuries before Christ, in Fragada do Crasto, an imposing 
rocky outcrop of quartz. In the meantime we’re living in the 
Chalcolithic period, the Copper Age, and then we move on to the 
Iron Age. The rocky ridge is gradually being sculpted by prehistoric, 
indigenous and Romans populations, passing through this part 
of Tràs-os-Montes. We reach modern-day Portugal, and more 
precisely the parish of Palheiros in the municipality of Murça, where 

Arquitectura // Architecture

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by NELSON GARRIDO
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O projecto, da autoria de Paulo Gomes, germina 
espontaneamente da encosta em xisto quartzítico 
colorido. Oculto entre duas colinas, como um pássaro 
que pretende observar todo o horizonte desde o seu 
ninho, o edifício reveste-se de imperfeito cimento 
armado, vidro e rocha natural. Os visitantes podem 
descobrir, divulgar e reflectir sobre esta estação 
arqueológica através dos meios audiovisuais e 
multimédia presentes no espaço. O centro dispõe de 
espaços para exposições temporárias e permanentes, 
com réplicas de instrumento e construções, assinaladas 
no Crasto, relativas às épocas em que o local foi 
habitado, e peças arqueológicas recuperadas. Os mais 
curiosos podem avaliar outros materiais informativos e 
desafiarem-se pelos circuitos de visita interna, roteiros 
turísticos sobre a área envolvente e demais conteúdos 
de divulgação e promoção do Crasto. 
A Serra da Garraia, a Norte, caracterizada pela rudeza 
inóspita de escarpas de rochas que envolvem os tons 

the Crasto Interpretation Centre has been created within 
the rock.
The project, by Paulo Gomes, sprouts spontaneously 
from the coloured quartz schist slope. Hidden between 
two hills, like a bird intent on observing the entire horizon 
from its nest, the building is made of rough reinforced 
concrete, glass and natural rock. Visitors can discover, 
disclose and reflect on this archaeological site through 
the audiovisual and multimedia devices present. The 
centre features spaces for permanent and temporary 
exhibitions, with replicas of tools and constructions, 
famed in Crasto, relating to the times when the site was 
inhabited, and recovered archaeological pieces. Visitor 
with an real interest in the subject can assess other 
information matter and undertake the challenge of the 
interior visit circuits, tours of the surrounding area and 
other promotional content concerning Crasto.
From the centre’s cafeteria visitors can admire the Serra 
da Garraia to the north, characterized by its inhospitable  

Arquitectura // Architecture
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da terra, com o verde da vegetação e com o pitoresco do 
quartzo, pode ser admirada a partir da cafetaria  
do centro. 
Confluindo harmoniosamente com a natureza única de 
uma paisagem surpreendente, o Centro Interpretativo 
do Crasto foi inaugurado em 2009, depois de Crasto de 
Palheiros ter sido classificado, em 2006, como Imóvel 
de Interesse Público pelo IGESPAR. 

roughness of rugged escarpments of rock that surround 
the earthy hues, with the green vegetation and the 
picturesque quality of the quartz.
Converging harmoniously with the unique nature of an 
amazing landscape, the Crasto Interpretation Centre 
was inaugurated in 2009, after Crasto de Palheiros was 
listed as being a site of public interest by IGESPAR  
in 2006.

Arquitectura // Architecture

www.castromurca.com.sapo.pt



House Traders /  73House Traders / 72

Barbosa & Guimarães

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedida por  Photographs kindly given by BARBOS&GUIMARÃES

A Simplicidade do Desenho
The Simplicity of Design

1

2

1 /  Empreendimento Nova Gaia

2 /  Pedro Guimarães e José António Barbosa | Fotografia de Photograph by ABEL ANDRADE

According to Robert A. M. Stern «being an architect is to possess a 
voice that speaks the language of form.» And what joint language 
do José António Barbosa and Pedro Guimarães speak?
Rather than them following form through form, Barbosa & 
Guimarães express ideas and concepts that collect into a unitary 
whole, into a whole that is the work.
And the magic of the works of the duo of architects from Oporto is 
reflected in the purity and simplicity of the designs that have been 
drawn up in the course of 16 years of work.
Sketches, which, built from the fusion of the culture inherent 
to each one with the core dynamics of the site and of the 
programme content that each project demands, are changed, 
rebuilt, abandoned, corrected and perfected, giving way to 
unique buildings, which speak a clean, clear, genuine and integral 
language.

Segundo Robert A. M. Stern «ser um arquitecto é possuir uma voz 
que fala a linguagem da forma». E que linguagem conjunta falam 
José António Barbosa e Pedro Guimarães? Mais do que seguirem a 
forma pela forma, o gabinete Barbosa & Guimarães exprime ideias 
e conceitos que se agregam em um todo unitário, um todo que é  
a obra.
E a magia das obras da dupla de arquitectos do Porto traduz-se na 
pureza e na simplicidade dos desenhos que têm vindo a esboçar 
ao longo de 16 anos de trabalho.
Esquiços que, construídos a partir da fusão da cultura própria 
de cada um com a dinâmica fulcral do sítio e do conteúdo 
programático que cada projecto vai exigindo, são alterados, 
reconstruídos, abandonados, corrigidos e aperfeiçoados, dando 
origem a edifícios únicos que respiram uma linguagem límpida, 
nítida, genuína e íntegra.

Entre os princípios do gabinete Barbosa & Guimarães, destaca-se 
a procura incessante pela qualidade, efectivada no grande rigor 
técnico e teórico. Como lidam com os erros inesperados que podem 
condicionar todo um projecto?
PG: Infelizmente temos que lidar com o erro, às vezes nosso, 
mas sobretudo erros de construção. A intervenção construtora é 
fundamental e muitas vezes em Portugal deparamo-nos com algumas 
deficiências nessa área.
JB: O erro ou aquilo que não estava previsto obviamente que ocorre, 
mas penso que às vezes esse acaso pode originar situações das quais 
acabamos por tirar partido e resolver de outra forma, diferente do que a 
estava inicialmente pensada. 

Em termos arquitectónicos, defendem uma linguagem simples 
e pura. Que elemento(s) acaba(m) por valorizar a vossa estética 
construtiva?
JB: Tendo sido formados pela Faculdade de Arquitectura do Porto, aquilo 
que mais valorizamos é o desenho e, sendo ele harmonioso e tendo 
uma proporção agradável, suporta quase tudo. É muito importante 
um arquitecto pensar com a mão e fazer esquiços permanentemente. 
Muitas vezes é a própria mão que nos leva e no acaso do esquiço 
olhamos e podemos ver uma coisa nova. 
PG: A questão da pureza e simplicidade tem muito que ver com o 
desenho, mas também com a utilização dos materiais. Se reduzirmos a 
utilização dos materiais ao mínimo essencial, teremos espaços muito 

Entrevista // Interview
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One of the main principles of Barbosa & Guimarães is the incessant 
quest for quality, enforced by major technical and theoretical 
diligence. How do you deal with unexpected mistakes that may 
influence an entire project?
PG: Unfortunately we have to deal with the mistakes, sometimes our 
own, but primarily construction mistakes. Architectural intervention 
is fundamental and we often come across deficiencies in this area in 
Portugal.
JB: The mistake or what was obviously not foreseen to occur; but I think 
sometimes this chance of fate can create situations which we end up 
taking advantage of, finding another solution for it, different from what 
we initially thought.

In architectural terms, you advocate a simple and pure language. 
Which element(s) end up adding value to your constructive 
aesthetics?
JB: Having studied at Oporto’s Faculty of Architecture, what we 
value most is the sketch and, when it is harmonious and of pleasant 
proportions, it supports almost everything. It is very important that an 
architect thinks with his hand and is permanently doing sketches. Many 
times it is the hand itself that leads us, and as we look at the sketch we 
can see something new.
PG: The issue of purity and simplicity has much to do with the design, but 
also with the use of materials. If we reduce the use of materials to the 
essential minimum, we will have spaces which are a lot clearer and able 
to accommodate the very functions and decorations than if we were to 
step outside architecture and get inside the decoration.

What appeals to you more – working on an architecture project or an 
urban project? Are both aspects interrelated in your designs?
PG: Urban planning or architecture projects are developed with the 
same commitment and with the same methodology, each with its own 
demands and challenges. I think a good architect should work at some 
point in all these project areas.
JB: I find it more appealing to make buildings than to work on an urban 
project. From the viewpoint of regional development and the lives of 

mais limpos e capazes de albergar as funções e decorações próprias 
do que se estivéssemos a sair da Arquitectura e a entrar dentro da 
decoração. 

Consideram mais aliciante realizar um projecto de arquitectura ou 
urbano? Ambas as vertentes estão correlacionadas nos vossos 
traçados? 
PG: É com igual empenho e com a mesma metodologia que se 
desenvolve um projecto de urbanismo ou um de arquitectura, cada um 
com o seu patamar de exigência e de desafios. Penso que um bom 
arquitecto deve passar por todas essas áreas programáticas.
JB: Considero mais aliciante fazer edifícios do que fazer um projecto 
urbano. Do ponto de vista da organização do território e da vivência 

das pessoas é mais importante o urbanismo do que a Arquitectura. O 
urbanismo deverá ser mais valorizado porque em primeiro devemos ter 
uma base para depois colocarmos os edifícios. 

Acreditam que existe uma era pré e pós Edifício Vodafone para o 
gabinete Barbosa & Guimarães?
PG: Penso que não. O edifício está dentro da nossa atitude e forma de 
projectar, de trabalhar e de reflectir. Sem dúvida que nos interessava 
sermos mais convidados para projectos e concursos, em Portugal e no 
estrangeiro, e esperamos que o edifício introduza essa mudança. 
JB: O Edifício Vodafone não foi feito com mais ou com menos empenho 
do que os outros projectos. A questão do programa, do cliente, da 
encomenda e de alguma liberdade que nos foi dada interferiram no 
projecto. 

A volumetria recortada do Edifício Vodafone é já um marco na 
Av. da Boavista, no Porto. No entanto, há quem aponte algumas 
semelhanças com a arquitectura da Casa da Música. Qual foi a 
verdadeira inspiração para este projecto?
JB: A inspiração para esse projecto não tem nada que ver com a Casa da 
Música. A Vodafone teve inspiração na obra de Óscar Niemeyer, de Gaudi 
e claro, na obra do arquitecto Álvaro Siza Vieira. 

the people urban planning is more important than architecture. Urban 
planning should be more valued because first we have to have a base to 
then put the buildings on it.

Do you believe that there is a pre and post Vodafone building era for 
the Barbosa & Guimarães practice?
PG: I don’t think so. The building is within our attitude and way of 
designing, working and reflecting. Without doubt we would be interested 
in being invited to do more projects and tenders in Portugal and abroad, 
and we hope that the building instigates that change.
JB: The Vodafone building was not done with any more or less 
commitment than other projects. The issue of the programme, of the 
client, of the commission and of the freedom given to us, all had an 
effect on the project.
 
The silhouette cast by the Vodafone building has already become a 
landmark on Oporto’s Avenida da Boavista. There are some, however, 
who point out similarities to the architecture of the Casa da Música. 
What was the true inspiration behind this project?
JB: The inspiration for this project has nothing to do with the Casa da 
Música. Vodafone took inspiration from the work of Óscar Niemeyer, 
Gaudi and of course from the work of architect Álvaro Siza Vieira.

6 /  Fundação Ilídio Pinho
7 /  Pavilhão Multiusos de Lamego

3 / 4 e 5 /  Palácio da Justiça de Gouveia
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11 / Centro de Saúde e Vizela
12/ Complexo Científico Universidade dos Açores

Obras públicas e encomendas privadas – em qual das circunstâncias 
sentem mais desafios criativos?
PG: Em ambas as encomendas o desafio existe. De facto a encomenda 
pública tem uma dimensão superior à encomenda privada e sentimos 
que estamos a trabalhar um edifício para o bem público. Tudo tem 
as suas dificuldades, mas o processo de construção das ideias é 
exactamente o mesmo, por isso coloco-os no mesmo patamar.
JB: O desafio da encomenda privada é maior, mesmo sendo de 
menor escala. Normalmente, o dono do terreno ou investidor da obra 
privada considera o projecto como seu e não nos dá a liberdade que 
necessitamos. Deliberadamente enveredamos mais pelo trabalho 
público do que pelo privado porque a obra pública permite um 
distanciamento maior entre cliente e arquitecto. 

A nível internacional, com que referências mais se identificam?
JB: Com o Óscar Niemeyer, a Zaha Hadid, John Pawson, David 
Chipperlfield, Peter Zumthor, Herzog & de Meuron.

Public works and private commissions - in which situation do you feel 
greater creative challenges?
PG: Both kinds of commissions have their challenges. In fact public 
commissions have a larger dimension than private onee and we feel that 
we are working on a building for the public good. Each commission has 
its difficulties, but the construction process of ideas is exactly the same, 
therefore I put them on par.
JB: The challenge of private commissions is higher, albeit on a smaller 
scale. Typically, the property owner or investor of the private work 
considers the project as his own and does not give us the freedom we 
need. We deliberately engage more in public than private work because 
the public work allows a greater distance between client and architect.
 
On an international level, with which names do you identify most?
JB: With Óscar Niemeyer, Zaha Hadid, John Pawson, David Chipperfield, 
Peter Zumthor, Herzog & de Meuron.

Entrevista // Interview

8 / 9 e 10 /  Piscinas da Povoação

9 10



House Traders / 78

Entrevista // Interview

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

O caminho do gabinete Barbosa & Guimarães não se cinge apenas a 
Portugal. Há diferenças na forma de projectar para outras culturas e 
realidades que não as nacionais?
PG: Claro. O projecto faz-se do sítio onde vai ser inserido, mas também 
do contexto cultural. Como é evidente um projecto em Portugal é 
diferente se for feito no Norte, em Lisboa, no Algarve ou nas ilhas, 
porque o contexto, a história, o local são fundamentais, se não mesmo 
quase o imputo principal para definir um projecto. 
JB: A questão do chamado «Genius Loci», o espírito do lugar, é 
fundamental. O local, os materiais. Ainda respeitamos uma visão, talvez 
romântica, de tentar utilizar em cada projecto o que é característico do 
local onde está inserido. 

Até ao momento, que obra consideram ser o melhor reflexo da 
conjugação das Vossas perspectivas individuais?
PG: Cada cabeça pensa por si. Cada um tem as suas ideias, mas os 
resultados finais são satisfatórios, são resultados de uma equipa que, 
liderada por nós, contando connosco, tem 19 arquitectos. 
JB: Para mim o melhor projecto é sempre o último porque quem está 
numa actividade de forma muito empenhada está sempre em evolução 
e, ao olhar para trás, acredita sempre que hoje faria melhor.

The path of Barbosa & Guimarães is not limited to just Portugal. 
Are there differences in how you design for other cultures and 
backgrounds than don’t exist in national scenarios?
PG: Sure. The project is made by the site where it will be placed but also 
by its cultural context. Obviously a project in Portugal is different if it is 
done in the North, in Lisbon, in the Algarve or on the islands, because the 
context, the history, the location are all fundamental, if not nearly the 
main force in defining a project.
JB: The question of so-called “Genius Loci”, the spirit of a place, is 
essential. The location, the materials. We still stick to a vision, perhaps 
a romantic one, in every project, of trying to use what is characteristic to 
the place where the project will be built.

Thus far, which work do you consider to be the best reflection of the 
combination of your individual perspectives?
PG: Each head thinks for itself. Each has its own ideas, but the final 
results are satisfactory, they are the results of a team of, headed by us, 
and including us, 19 architects.
JB: For me the best project is always the last one because anyone 
heavily involved in an activity is always evolving and, looking back, always 
believes that it could be done better today.

13 / Casa Branca de Gramido 
14/ Casa do Ourigo
15 / Casa de Malta
16/ Casa Setecentista
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www.barbosa-guimaraes.com
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Qualidade superior, design inconfundível, inovação 
constante e honrada experiência são atributos 
inquestionáveis de uma empresa que, desde 1977,  
se assume como líder no mercado de produtos  
metalo-sanitários. 
As Torneiras Roriz comprovam o seu supremo 
posicionamento investindo sempre em parcerias únicas 
com arquitectos e designers, como Souto Moura e 
Carvalho Araújo.

Superior quality, unmistakeable design, constant 
innovation and honourable experience are the concrete 
attributes of a company, which, since 1977 has led the 
market in metallic sanitary ware.
Torneiras Roriz confirms its leading position by always 
investing in unique partnerships with architects and 
designers, such as Souto Moura and Carvalho Araújo.
Combining the latest technological development with 

Torneiras Roriz
Carácter Além Fronteiras
International Outlook
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Perfil Empresa // Company Profile

Aliando os últimos desenvolvimentos 
tecnológicos com as melhores matérias-
primas faz com que as Torneiras Roriz sejam 
reconhecidas a nível nacional  
e internacional.
O trabalho exclusivo com as melhores 
marcas, nacionais e estrangeiras, garante 
torneiras de qualidade, com um estilo puro 
que satisfaz as exigências actuais do sector.
O carácter audacioso e destemido das 
Torneiras Roriz irá promover a aposta  
desta empresa, sedeada em Braga, em 
novos mercados internacionais, como o 
Brasil e Angola.

the finest prime materials ensures that 
Torneiras Roriz gains recognition at home 
and abroad.
Working exclusively with the best brand, 
Portuguese and foreign, guarantees the 
quality of its taps, with a pure style that 
satisfies the current demands in the sector.
The bold nature of Torneiras Roriz will 
surely promote this Braga based company’s 
investment in new international markets, 
such as Brazil and Angola.

Rua dos Coleiros, nº 84 | Parque Industrial de Adaúfe | 4710 – 589 Braga
Tel. +351 253 607 740 | Fax +351 253 627 223
info@torneiras-roriz.pt | www.torneiras-roriz.pt

Série Equilibirum, Distribuição Crumar Serie Lusíada, Distribuição Fábrica Cerâmica Valadares Nova série Hozo, Distribuição W2007
Série Cascata, Distribuição Crumar

Série Nemo, Distribuição Crumar

Série CA1, Distribuição W2007





Especial 
Conforto e 
Revestimentos

Comfort and 
Coverings 
Special

O conforto do espaço vive do apuramento dos 
sentidos, a atmosfera deve ser observada, sentida 
e tacteada pelo prazer das sensações que a cada 
um despertam. 
Pela suavidade dos materiais, pela comodidade 
das peças, pelo calor que nos é transmitido, 
as propostas que apresentamos pretendem 
aconchega-lo a si e ao seu lar. Pela qualidade 
e inovação dos produtos, as soluções de 
revestimentos podem também surpreendê-lo, a si 
e à sua casa. 

The comfort of a space lives from the refinement of the 

senses; the atmosphere needs to be observed, felt and 

touched by the pleasure of sensations aroused in each of us.

The suggestions we present here should soothe both you 

and your home through the softness of materials, the 

comfort of pieces, the warmth they pass onto us. 

Equally the quality and innovation of the products and the 

covering solutions may well astound you and your home.

Fotografia de Photograph by Limited Edition, www.le.be 
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Rua da Vista Alegre, nº3 Loja C | 2770 – 176 Paço de Arcos
Tel. +351 214 548 160 | Fax +351 214 548 169 | Telm. +351 967 125 757
geral@decorpisus.pt | www.decorpisus.pt

www.egecarpet.com

Decorpisus

Revestir os pavimentos com a melhor opção 
de conforto e design é a verdadeira paixão 
da Decorpisus que, desde 1995, destaca-se 
sobretudo na área das alcatifas e tapeçarias.
A aposta na decoração de importantes cadeias 
hoteleiras, em parceria com os principais ateliês 
de Arquitectura de Interiores em todo o país 
e no estrangeiro, fazem da Decorpisus uma 
solução de excelência que mantém o mesmo 
rigor e qualidade sobre os pisos de empresas, 
instituições e habitações privadas.
O reconhecimento da marca é amplificado 
pela representação exclusiva da Ege, empresa 

Covering floors with the best option in comfort and 
design is a real passion for Decorpisus, which, since 
1995, has made a name for itself particularly in the 
field of carpets.
Focusing on the decoration of important hotel 
chains, in partnership with leading Interior Design 
practices throughout the country and abroad, 
Decorpisus is an exceptional solution maintaining 
the same thoroughness and quality on floors in 
companies, institutions and private homes.
The brand’s recognition is increased with the 

dinamarquesa especializada na área de 
revestimentos de alcatifas em rolo, módulos 
e carpetes, tendo sido a primeira fabricante 
europeia certificada a nível de qualidade e 
respeito pelo meio ambiente.
A parceria da Decorpisus com a Ege traduz-se 
numa vasta gama de produtos com design único 
e personalizado, com as melhores matérias-
primas, procurando incessantemente novas e 
modernas soluções para as exigências actuais 
dos mais diversos clientes.

exclusive representation of Ege, a Danish company 
specialising in the area of carpet rolls, modules 
and fitted carpets. Ege was the first European 
manufacturer to receive certification in terms of 
respect for the environment.
The partnership between Decorpisus and Ege is 
revealed in a vast range of products with unique 
and personalised design, with the finest prime 
materials, continuously searching for new and 
modern solutions to the current needs of the most 
varied of clients.

Mais do que 
Alcatifas
More than Carpets
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Lugar do Monte | Zona Industrial de Oleiros, Lote 20
4730 – 352 Prado, Vila Verde – Braga
Tel. +351 253 926 018 | Fax +351 253 925 238
geral@ambinigma.pt | www.ambinigma.pt

Ambinigma

A excelência e qualidade das lareiras e 
recuperadores de calor Ambinigma fazem dela 
uma marca de referência no sector. Entre um 
vasto, reconhecido e prestigiado portfólio de 
serviços, a Ambinigma foi a empresa escolhida 
para equipar o luxuoso hotel de cinco estrelas, 
The Yeatman, situado em Vila Nova de Gaia, no 
Porto, com seis imponentes e magníficas lareiras.  
O sucesso da Ambinigma assenta na aliança 
das funcionalidades de aquecimento a um 
design de vanguarda que segue as tendências 
internacionais. A empresa dispõe de inovadoras 

The excellence and quality of Ambinigma fireplaces 
and wood burners ensure its reputation within the 
sector. Among a vast, recognised and prestigious 
portfolio of services, Ambinigma was chosen as 
the company to fit the luxury five-star hotel The 
Yeatman, located in Vila Nova de Gaia, in Oporto, 
with six impressive and magnificent fireplaces.
The success of Ambinigma lies in the combination 
of heating functionality and innovative firewood 
and gas solutions, from the ‘M. Design’ brands, 
and exclusively making available ecological ideas, 
certified with the Ecolabel symbol, and featuring 

soluções a lenha e a gás, da marca M. Design e, 
de modo exclusivo, disponibiliza também ideias 
ecológicas, certificadas com o símbolo Ecolabel, 
e de alta tecnologia de combustão, fabricadas 
pela Lotus. 
Presente em inúmeras exposições e eventos, 
o requinte com que a Ambinigma trabalha as 
chamas atribuiu-lhe um carácter especial a quem 
os clientes já não ficam indiferentes, esperando 
sempre os melhores elementos e o melhor serviço.
À frente no segmento das lareiras, este Inverno 
a Ambinigma irá surpreender o mercado com 
a representação exclusiva de uma importante 
marca internacional, detentora de produtos 
distintos e particulares.

top combustion technology, made by Lotus.
Present at countless exhibitions and events, the 
sophistication with which Ambinigma works flames 
gives to it a special character, which clients are 
quick to recognise, expecting only the very best in 
products and service provision.
At the forefront of the fireplace segment, this 
winter Ambinigma is set to surprise the market 
with the exclusive representation of an important 
international brand, offering distinctive and  
unique products.

Requinte das Chamas
Sophistication Aflame
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1 /Studio 2 Freestanding
2 / Luna 1600
3 / Lotus Serie 9000
4 / Luna Gold
5 / Tektónica 2009
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O glamour, perfeição, design, eficiência e inovação 
estão presentes nas soluções de aquecimento MCZ.
Para além de uma linha exclusiva para os exteriores, 
a marca italizana MCZ disponibiliza duas colecções 
diferenciadas para os interiores.
A série Heating oferece uma gama completa de 
recuperadores de calor e salamandras que aquecem 
e confortam diversos ambientes de forma saudável  
e limpa.
Dentro da colecção Living, a MCZ apresenta ao 
cliente uma variedade de produtos pautados por um 
design contemporâneo que acalentam igualmente os 
espaços interiores.

Glamour, perfection, design, efficiency and innovation 
are present in MCZ heating solutions. 
In addition to an exclusive range for outdoors, Italian 
brand MCZ offers two unique collections for indoors.
The Heating series offers a full range of wood burners 
and stoves, which heat and add comfort a choice of 
environments in a healthy and clean way.
In its Living collection, MCZ offers its clients a variety of 
products marked by contemporary design, which also 
bring comfort and warmth to interior spaces.

MCZ
Flamas de Design
Designer Flames

www.mcz.it

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by MCZ
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Casa Peixoto
Serviço de Excelência 
Service Excellence

Com um percurso de mais de 30 anos de sucesso, a Casa 
Peixoto actua numa multiplicidade de áreas de negócio, 
possuindo também uma oferta especializada no ramo de 
produtos de aquecimento. 
Depois de escolher a melhor opção de calefacção, o 
cliente tem a garantia de um serviço excepcional, uma vez 
que a Casa Peixoto tem uma óptima equipa profissional 
que acompanha os clientes, utilizadores domésticos 
ou consumidores semi-profissionais e profissionais, 
apresentando sempre produtos de qualidade comprovada 
e atestada pelo mercado. 

With a history spanning more than 30 successful years, 
Casa Peixoto operates in a range of business areas, while 
boasting a specialist selection of heating products.
Having chosen the best heating option, the client is 
blessed with the guarantee of exceptional service, since 
Casa Peixoto has an excellent professional team, working 
alongside clients, domestic users or semi-professional 
and professional consumers, always presenting products 
of quality proved and confirmed by the market.

www.casapeixoto.pt
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www.casapeixoto.pt
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Edifício HOME SPACE
Av. dos Cavaleiros, nº 72 | Zona Comercial de Alfragide 
2790 – 045 Carnaxide
Tel. +351 214 185 590 | Tlm. +351 935 990 811 | Fax +351 214 964 976
www.interforma.com.pt | interforma.alfragide@porsis.com

Interforma
uma escolha criteriosa de importantes marcas 
internacionais de mobiliário e decoração. Pianca, 
Hulsta, Rolf Benz, Battistella, Reflex – Angelo, 
Zanette, Ciacci – Kreaty e Tonon são alguns dos 
nomes que garantem à Interforma respostas 
completas para um público cada vez mais 
exigente.Além disso, a excelência da Interforma 
assenta também numa ampla gama de serviços, 
como o novo serviço de decoração de interiores, 
a implantação de mobiliário em 3D na planta de 
um determinado espaço, serviço de entrega e 
montagem, garantia exclusiva da marca,  
entre outros. 

Pianca, Hulsta, Rolf Benz, Battistella, Reflex – 
Angelo, Zanette, Ciacci – Kreaty and Tonon are just 
some of the names that ensure comprehensive 
solutions for Interforma for an increasingly 
discerning public. Besides this, Interforma’s 
excellence also lies in its wide range of services, 
such as the new interior decoration service, 3D 
pre-visualisation of furniture on the plan of a given 
space, delivery and assembly service, and the 
brand’s exclusive guarantee, amongst others.

A Arquitectura do Conforto
The Architecture of Comfort
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Sofá Wilson da Hulsta

Sofá Amo Rolf Benz Sofá Dono Rolf Benz

A Interforma arquitecta o bem-estar dos espaços 
interiores a partir de uma vasta cadeia de 
lojas de mobiliário contemporâneo, com uma 
diversidade de soluções e serviços únicos  
no mercado. 
Definindo o conforto e satisfação dos seus 
clientes como os princípios fundamentais da 
marca, a Interforma procura continuadamente 
os melhores produtos e as últimas novidades em 
decoração de quartos, salas e escritórios. 
Quem visita a Interforma pode apreciar de 
perto as mais recentes tendências através de 

Interform architects the well being of interior 
spaces through a large chain of contemporary 
furniture stores, with a unique variety of solutions 
and services on the market.
Defining the comfort and satisfaction of its clients 
as the principles guiding the brand, Interforma 
continually looks for the best products and the 
latest creations for bedroom, living room and  
office decoration.
Anyone visiting can enjoy the latest trends up close 
through a careful selection of leading international 
furniture and decoration brands. 
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Janelas Sustentáveis
Sustainable Windows
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Harmonia, inovação e excelência definem a 1.61 
Janelas Sustentáveis como uma referência no 
sector de caixilharias em Portugal e no mundo.
Desde 2000 que a empresa nacional apresenta 
modelos únicos de janelas que combinam 
um inigualável sistema de protecção térmica 
(valores U a partir de 0,9W) e acústica  
(até 46dB), com importantes preocupações 
ambientais. O sucesso do produto reside no 
material em que é produzido, PVC estruturado, 
nas amplas soluções que dispõe, podendo ser 
aplicado em grandes vãos envidraçados ou em 
aberturas mais pequenas, e na exclusividade  
dos acabamentos.

Harmony, innovation and excellence define 
1.61 Sustainable Windows as a highlight in the 
window frame sector in Portugal and the world.
Since 2000 this Portuguese company has been 
presenting unique window models, which 
combine an unequalled thermal protection 
system (U-values starting from 0.9W) and 
sound insulation (up to 46dB), with major 
environmental concerns. The success of the 
product lies in the material with which it is made, 
structured PVC, in the many solutions it offers, 
being able to be used in large glazed openings or 
in smaller ones, and in its exclusive finishes.

Jorge Martins, Lda.
Rua das Austrálias, Lote 3 | 4705 – 322 Gondizalves, Braga
Tel. +351 253 248 440 | Telem. +351 969 772 847 
Fax +351 253 248 442
www.jorgemartins.pt | geral@jorgemartins.pt 

A intensa luminosidade que as janelas 1.61 deixam 
trespassar denota-se pela escolha do produto em todos 
os segmentos de mercado, sendo a primeira opção 
para projectos de importantes promotores imobiliários, 
arquitectos, mas também para planos de reabilitação. 
Actualmente, em parceria com a multinacional Schüco, a 
1.61 Janelas Sustentáveis está a consolidar a sua afirmação 
no mercado internacional, sendo cada vez mais aceite 
pelos profissionais do sector como um produto e uma 
marca de qualidade superior.

The benefits of the intense light levels that 1.61 windows 
allow to pass are revealed by the choice of the product 
in every segment of the market. It is the first choice in 
projects of major real estate developers, architects, and 
also in renovation projects.
Currently consolidating its position within the international 
market, in partnership with multinational Schüco, 1.61 is 
increasingly accepted by sector professionals as a product 
and a brand of superior quality.

®

Arquitecto Pedro Magalhães

Arquitecto Pedro Magalhães Arquitecto Pedro Magalhães

Arquitecto Pedro Magalhães

Arquitecto Pedro Magalhães
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Jacuzzi Europe SpA
Tel. +39 0434 859111
Agente em Portugal: Francisco Rosário | Tel. +351 93 730 19 42 
www.jacuzzi.eu | info@jacuzzi.it

Jacuzzi®

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

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

Corpo e Alma em Harmonia Body and Soul in Harmony
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Rua Frei José Vilaça, 77 | 4705 – 265 Braga
Tel. +351 253 690 385 | Fax +351 253 100 592
info@for-arte.com | www.for-arte.com

For-Arte

Numa cumplicidade perfeita, as artes decorativas 
associam-se com a funcionalidade dos materiais pela mão 
da For-Arte.
A For-Arte dedica-se à personalização de vários tipos de 
espaços, públicos e privados, atribuindo-lhes um carácter 
único e uma identidade inimitável.
Consoante a escolha do cliente, são desenhos gráficos, 
fotografias e ilustrações que, impressas sobre papel de 
parede (WallPaper) ou impressas sobre tecido (WallTex) 
100% à prova de água, guarnecem as mais diversas 
superfícies, não deixando ninguém indiferente. 
A qualidade e distinção dos produtos decorativos da 
For-Arte têm sido patenteadas por importantes cadeias 
hoteleiras, como o recente Hotel Meliã Braga, o Hotel Villa 
Batalha e o Tróia Resort, que se revêem na modernidade, 
originalidade e design artístico da marca, optando por 
ornamentar os seus espaços com imagens marcantes  
e apelativas. 
Assim, a For-Arte surge na área dos papéis de parede 
como uma resposta criativa, servindo exclusivamente os 
projectos de decoradores de interiores, arquitectos  
e designers.

In perfect complicity, decorative arts are combined with 
the functionality of material through the hand of For-Arte.
For-Arte devotes its time to the personalisation of various 
kinds of spaces, both public and private, giving them unique 
attributes and an inimitable identity.
Depending on the choice of the client, graphic designs, 
photographs and illustrations are printed onto wallpaper 
or printed onto 100% waterproof WallTex fabric, destined 
to adorn the most varied of surfaces, causing a stir 
wherever they are applied.
The quality and distinction of the For-Arte decorative 
products has been discovered by important hotel chains, 
such as the recent Hotel Meliã Braga, the Hotel Villa 
Batalha and Tróia Resort, who, impressed by the brand’s 
modernity, originality and artistic design, choose to 
decorate their space with striking and appealing images.
For-Arte thus represents a creative response within the 
wallpaper segment, exclusively serving projects by interior 
designers, architects and designers.

Impressões Artísticas
Artistic Impressions
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1/ Hotel Meliã Braga - Walltex | 2/ Hotel Meliã Braga - Walltex
3/ Hotel Meliã Braga - Walltex | 4/ Hotel Mercure    Caen/França - Dibond
5/ Hotel Villa Batalha - Wallpaper/ Reimão Pinto | 6/ Troia Resort - Wallpaper
7/ Hotel Villa Batalha - Boxes/ Reimão Pinto
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O exímio requinte italiano foi activamente 
reproduzido em autênticas formas de arte 
desenhadas sobre o melhor mosaico assinado 
pela Bisazza.
Entre o primor habitual que as várias colecções 
exprimem como revestimentos eloquentes 
de paredes, pavimentos e piscinas, a Bisazza 
apresentou este ano uma surpreendente série 
de padrões decorativos em mosaico de vidro e 
de ouro branco complementado com cristais 
Swarovski para decorar espaços privados e 
áreas públicas.

The height in Italian refinement has been actively 
reproduced in authentic art forms drawn on the 
best mosaic designed by Bisazza.
Amidst the usual perfection that the various 
collections reflect as eloquent wall and pool 
coverings and floorings, Bisazza this year presented 
a surprising number of decorative patterns in 
mosaics of glass and white gold complemented 
with Swarovski crystals to decorate private spaces 
and public areas.
Coral & Seahorses is one of the models in the new 
range, which stylizes images of sea life, corals 

A arte do Mosaico
The Art of Mosaic

Bisazza

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by BISAZZA
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Coral & Seahorses é um dos modelos da nova 
linha que estiliza imagens da vida do mar, corais 
e cavalos-marinhos num profundo azul.  
Skulls & Crowns reproduz o estilo corsário e 
as coroas reais sobre um preto neutral. Flash 
representa uma sequência geométrica de 
pequenos círculos brilhantes, criando um efeito 
de profundidade. As estrelas de Stars recriam 
um cenário puro e celestial e a chuva de Rain 
simula gotas de cristais.
Com uma capacidade única para determinar 
novas tendências no mercado internacional, 
a qualidade e exclusividade decorativa dos 
mosaicos Bisazza revelam-se integralmente, 
definindo o estilo distinto e elegante, capaz de 
aprimorar qualquer espaço.

and seahorses in a deep blue. Skulls & Crowns 
reproduces the pirate style and royal crowns on 
a neutral black. Flash represents a geometric 
sequence of small bright circles, creating an effect 
of depth. The Stars range recreates a pure and 
heavenly setting, while Rain simulates rain drops 
 in crystal.
With a unique ability to determine new trends in 
the international market, the quality and decorative 
exclusivity of Bisazza mosaics is fully revealed, 
defining the distinct and elegant style, able to 
enhance any space.

www.bisazza.com

Revestimentos // Coverings
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Urban Station
O Melhor de Dois Mundos 
The Best of Two Worlds

Espaço Público // Public Space

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

Será um mero escritório ou um agradável café? A Urban 
Station é simultaneamente um e o outro.
Afastado do ambiente soturno e fechado dos espaços 
de trabalho e longe dos confusos e agitados cafés e 
restaurantes, este novo local, na cidade de Buenos 
Aires, responde a um novo tipo de trabalhador 
emergente: o trabalhador móvel.
Num ambiente relaxado, moderno e vanguardista, 
a flexibilidade dos espaços sucede-se perante 
uma simplicidade decorativa e luminosa, com a 
predominância de tons quentes e brilhantes, próximos 
de um nascer e pôr-do-sol. 
Na zona de estar pode ser marcada uma conversa 

Is it simply an office, or a pleasant café? The Urban 
Station is one and the other at the same time.
Far from the sombre and closed environments of work 
spaces, and quite removed from the rush and agitation 
of cafés and restaurants, this new venue, in the city of 
Buenos Aires, responds to the arrival of a new kind of 
worker: the mobile worker.
In a relaxed, modern and cutting edge setting the 
flexibility of spaces is joined by simple décor and 
lighting, with the predominance of warm and high gloss 
colours, recalling a sunset palette.
An informal conversation can be arranged in the lounge 
area and its vintage armchairs; other areas feature 
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single and communal tables, as well as rooms for 
private meetings with projection systems.
No matter what part of the Urban Station there is 
always Wi-Fi Internet access, joined by printers, fax 
machines, scanners, LCD TVs and private lockers. Users 
can also enjoy the pleasure of a coffee with a croissant 
or another light meal, and request a bike for a relaxing 
cycle through the streets of the Argentine capital.
To the sound of perfect background music, the 
comfortable, fresh and charming atmosphere of the 
Urban Station defines a new urban spatial trend.

informal entre poltronas vintage; há ainda áreas com 
mesas individuais e comunitárias e salas para reuniões 
privadas com sistemas de projecção. 
Em qualquer canto e recanto da Urban Station, há 
acesso à internet WI-FI, além de impressoras, fax, 
scanners, televisores LCD e armários particulares. O 
utilizador também pode apreciar a leveza de um café 
com um croissant, ou uma outra refeição ligeira, e 
requisitar uma bicicleta para um relaxante passeio entre 
as ruas da capital argentina. 
Ao som de uma música ambiente perfeita, a atmosfera 
confortavelmente fresca e graciosa da Urban Station 
define uma nova tendência espacial urbana. 

www.urbanstation.com.ar
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Natural Delicadeza
Natural Delicateness

Refúgio // Haven

Herdade da Cortesia
Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given  by 
HERDADE DA CORTESIA

Completamente inserida na paisagem da Barragem do Maranhão, 
em Avis, a Herdade da Cortesia é como uma folha que caiu 
gentilmente na terra.
O projecto, da autoria de Pedro Alte da Veiga e de Klaus Gruner, 
da Spirituc, privilegiou um elemento arquitectónico impactante, 
respeitando a fauna e flora autóctones. Assim, os 30 quartos deste 
refúgio seguem a inclinação do solo, abrindo-se directamente para 
o exterior ao longo de três alas distintas. Cada um dos aposentos 
tem um design próprio e uma vista particular, podendo o visitante 
descobrir quatro horizontes diferentes – a cidade de Avis, a 
planície, a albufeira ou a piscina. A simplicidade das cores quentes 
alentejanas predomina na decoração interior que vibra com o verde 
e o azul exterior que as amplas janelas revelam. 

Blending fully into the landscape of the Barragem do Maranhão  
dam in Avis, the Herdade da Cortesia is like a leaf that fell gently  
to the ground.
The project, designed by Pedro Alte da Veiga and Klaus Gruner from 
Spirituc, favoured a striking architectural element, respecting the 
native flora and fauna. As such the rooms of this refuge follow the 
slope of the land, opening up directly to the outside world along 
three distinct wings. Each of the rooms has its own design and a 
particular view, allowing guests to discover four different horizons 
– the city of Avis, the plain, the lagoon or the swimming pool. The 
simplicity of warm colours of the Alentejo prevails in the interior 
décor, which buzzes with the green and blue from outdoors that 
large windows reveal.
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No restaurante são quotidianamente reinventados os sabores 
regionais com a autenticidade e qualidade dos produtos locais. 
Os 47 hectares da herdade englobam ainda um picadeiro coberto e 
outro ao ar livre, com alguns cavalos e acesso directo à barragem, 
ideal para a prática de remo, caiaque e passeios de barco, tudo 
envolvido pela simplicidade da natureza.   
Em Janeiro deste ano, a Herdade da Cortesia foi distinguida com 
uma Menção Honrosa na categoria de Novo Projecto Privado pelos 
Prémios Turismo de Portugal 2009.

Regional flavours are reinvented on a daily basis with the 
authenticity and quality of local produce.
The 47 hectares of the estate also include a covered horse arena and 
another which is open to the elements, with some horses and direct 
access to the dam, ideal for a spot of rowing, kayaking and boat 
trips, surrounded by the simplicity of nature.
In January of this year the Herdade da Cortesia was given an 
‘Honourable Mention’ in the New Private Project category of the 
Portugal Tourism Awards 2009.

Refúgio // Haven

www.herdadedacortesia.pt
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Sabores // Flavours

Texto de Text by Mariana Monteiro
Fotografias de Photographs by Tiago de Paula Carvalho

Boasting its own particular culinary style, the  
2780 Taberna in Oeiras is an eatery where the culinary 
fantasies of Chef Cardoso are served in a setting of 
highly elegant decorative ideas.
The uniqueness of 2780 Taberna can be felt from the 
outset, in how the space is decorated, in the wooden 
tables, reminiscent of old style school desks, long 
benches and contemporary lighting dotted with 
sophisticated detailing, such as lit bottles of redcurrant. 
The menu, changed every week, is written in chalk on a 
slate covered wall. In Chef Cardoso’s kitchen, originality 
has led to a new gastronomic concept: low cuisine. 
Starting with the product, low cuisine involves the use 
of ingredients formerly considered of little interest, now 
treated to new scientific and technological knowhow, 
without ever neglecting respect for traditional recipes. 
The result is a menu of warm eclectic delicacies, with a 
powerful pinch of personality; a gastronomic experience 
that revives lost flavours.

Sabor Experimental
Experimental Flavour

2780 Taberna

Senhor de um estilo culinário muito próprio, o  
2780 Taberna, em Oeiras, é um espaço de degustação 
que num ambiente de ideias decorativas, muito bem 
aprumados, serve os devaneios culinários do Chef Cardoso.
A singularidade do 2780 Taberna começa logo na 
decoração do espaço, nas mesas de madeira, a lembrar 
as carteiras escolares de tempos antigos, bancos 
corridos e uma iluminação contemporânea pautada 
por pormenores sofisticados como as garrafas de 
groselha iluminadas. O menu, renovado semanalmente, 
apresenta-se escrito a giz numa parede coberta 
de ardósia. Na cozinha, a cargo do Chef Cardoso, 
a originalidade desenvolveu uma nova concepção 
gastronómica: a baixa cozinha. Com ponto de partida 
no produto, a baixa cozinha caracteriza-se pela 
utilização de ingredientes, antigamente considerados 
pouco nobres, trabalhados com novos conhecimentos 
científicos e tecnológicos, sem nunca descuidar o 
respeito pelas receitas tradicionais. O resultado é uma 
ementa de iguarias calorosas, ecléticas e com uma forte 
pitada de personalidade, uma experiência gastronómica 
que recupera sabores perdidos.

www.2780taberna.com



House Traders / 114 House Traders / 115

Sugestões // Suggestions

Relógio Cronográfico Michael Kors em dourado brilhante
Michael Kors Chronograph Watch, shiny golden

www.michaelkors.com

Caixa de Jóias RG02, Paularte
RG02 Jewellery Box, Paularte
www.projectomartins.wordpress.com

Sapato Melissa Ashia + O Pequeno Príncipe, Linha White, Colecção Outono/Inverno 2010
Melissa Ashia + The Little Prince, White range, Autumn/Winter Collection 2010
www.melissa.com.br

Perfume Lady Million, Paco Rabanne
Lady Million Perfume, Paco Rabanne
www.pacorabanne.com

Edição Limitada da echarpe Etole Leopard em azul-marinho, Louis Vuitton
Limited Edition Etoile Leopard stole in navy blue, Louis Vuitton

www.louisvuitton.com

Para Si
For You

Para a Casa
For the Home

Frascos Store em quatro tamanhos e cores diferentes, 
Colecção Estd, Established & Sons 
Store storage jars in four sizes and a choice of colours, Estd 
collection, Established & Sons 
www.establishedandsons.com

Candeeiros Celebration, Alvaro Uribe
Celebration lamps, Alvaro Uribe

www.alvarouribedesign.com

Cadeira Vespa, Bel y Bel
Vespa chair, Bel y Bel

www.belybel.com

Estante Mydna, Joel Escalona Studio
Mydna Bookcase, Joel Escalona Studio

www.joelescalona.com
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A pensar no futuro, a Aston Martin 
desenvolveu um novo conceito 
automóvel para, sem comprometer 
os níveis de design desportivo e 
princípios de qualidade, inovação 
e personalização da marca, dar 
maior liberdade aos seus clientes.
Em colaboração com a equipa 
técnica da Toyota, o projecto 
Cygnet responde à necessidade da 
Aston Martin possuir na sua gama 
um veículo compacto, ideal para a 
mobilidade urbana.
Apesar de pequeno, o prazer de 
conduzir o carro – conceito Cygnet 
é assegurado pela manutenção 
do luxo e exclusividade inerentes 
aos modelos da marca britânica, 
conjuntamente com um pacote 
tecnológico muito avançado. 
O Cygnet representa uma 
solução distinta, porém criativa e 
ambientalmente consciente da 
Aston Martin, possuindo eficiência 
ao nível dos combustíveis. 

With the future in mind, Aston 
Martin has developed a new 
concept car to ensure greater 
freedom to its clients without 
compromising the brand’s 
sporting design levels and 
principles of quality, innovation 
and personalisation.
In a joint venture with the 
technical team from Toyota, 
the Cygnet project responds to 
Aston Martin’s need to have a 
compact vehicle in its range, one 
that is ideal for city driving.
Despite being small, the 
pleasure of driving the  
car – the Cygnet concept is  
assured by retaining the luxury 
and exclusivity inherent to the 
car models produced  
by the British make, joined  
by a highly advanced 
technological package.
The Cygnet represents a 
distinctive yet creative and 
environmentally aware solution 
from Aston Martin, boasting  
fuel efficiency.

Apostar nos Citadinos
Investing in City Dwellers

Cygnet

www.astonmartin.com

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias Gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ASTON MARTIN

Jóias // Jewellery Automóvel // Car

Desenhos Eternos
Eternal Designs

Pekan Jewellery

Sempre fiel aos princípios da 
beleza e requinte, a Pekan 
Jewellery apresenta a nova 
colecção de jóias Eternal, uma linha 
intemporal que, contemplando 
homens e mulheres, contradiz tudo 
o que é efémero.
Inspirada na mitologia grega, a 
colecção Eternal remete à própria 
origem e criação do universo, 
onde cada matéria-prima – prata, 
ouro, pedras semi-preciosas –, 
é cuidadosamente seleccionada 
e todas as peças talhadas à 
mão. Com silhuetas audazes e 
poderosas, a gama feminina – 
composta por anéis, pulseiras, 
colares, brincos e medalhas –, 
revela uma natureza misteriosa 
que transmite força de carácter 
e decisão. Nesta criação nascem 
peças que marcam a diferença e, 
espelhando toda a criatividade 
e paixão da Pekan Jewellery, 
prometem ser eternas.

www.pekanjewellery.com

Texto de Text by MARIANA MONTEIRO
Fotografias Gentilmente cedidas por Photographs kindly given by PEKAN JEWELLERY

Ever faithful to the principles of 
beauty and refinement, Pekan 
Jewellery presents its latest 
collection of Eternal jewellery, 
a timeless range for men and 
women, which contradicts 
everything that could be 
deemed ephemeral.
Inspired by Greek mythology, 
the Eternal collection refers to 
the very origin and creation of 
the universe, where each raw 
material - silver, gold, semi 
precious stones - is carefully 
selected and every piece of 
jewellery is hand fashioned. 
With its bold and powerful 
outlines, the female range - 
consisting of rings, bracelets, 
necklaces, earrings and 
pendants - reveals a mysterious 
nature transmitting strength of 
character and decision. In this 
creation pieces are born that 
really stand out and, mirroring 
all the creativity and passion of 
Pekan Jewellery, promise to  
be eternal.
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Showcooking

Num conceito diferente de «live cooking», e tendo a emblemática 
cidade do Porto como inspiração, o showroom da uno form, na 
Rua das Sobreiras, serviu de cenário para mais uma iniciativa 
gastronómica. Com a designação de «Gaggenau Experiences», a 
marca dinamarquesa associou-se à empresa Gaggenau e sob o 
comando do Chef Jerónimo Ferreira brindou os diversos convidados 
presentes com aromas e paladares da primorosa Nouvelle Cuisine. 
Verdadeiras protagonistas da habitação, as cozinhas uno form 
distinguem-se pela elevada qualidade dos produtos e pela 
utilização de madeiras maciças, escolhas que aliadas a um design 
forte originam conceitos modernos que perpetuam a filosofia do 
criador da marca, Arne Munch.

In a different concept of «live cooking», and using the emblematic 
city of Oporto as its inspiration, the uno form showroom, on the Rua 
das Sobreiras, served as the venue for another culinary initiative. 
Under the name «Gaggenau Experiences», the Danish brand joined 
forces with Gaggenau and, with Chef Jerónimo Ferreira at the helm, 
treated the many guests present to the aromas and flavours of the 
finest in nouvelle cuisine. 
The highlight of any home, uno form kitchens stand out for the 
superior quality of their products and for the use of solid wood, choices 
that combine with strong design to lead the way for modern concepts, 
continuing the philosophy of the brand’s founder Arne Munch. 

Experiências Gastronómicas
Gastronomic Experiences

uno form

www.unoform.com
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Eco Design 

Garrafa reutilizável em bambu
Reusable bottle, made of bamboo

www.bamboobottleco.com

Candeeiro de mesa Rubic em madeira de carvalho natural 
Rubic table lamp, in natural oak
www.paratoner.com.tr

Peças decorativas em cortiça e cerâmica, linha Love Affair
Decorative pieces made of cork and ceramics, the Love Affair range
www.alma-gemea.net

Sofá Radiolarian em cartão
Radiolarian sofa, made of cardboard
www.lazerian.co.uk

Pulseira Branch em madeira de vidoeiro
Branch bangle, made from birch wood
www.anthonyroussel.co.uk

A ideia inspiradora está ao alcance 
de cada um daqueles que já 
conheceram a genialidade das 
obras de Antoni Gaudí, obras que 
embelezam a cidade de Barcelona. 
Bram Geenem aproveitou o saber 
alcançado pelo arquitecto catalão 
entre o final do Séc. XIX e inícios 
do Séc. XX, fazendo um modelo 
semelhante de cadeias em 
suspensão, deixando a gravidade 
determinar o talhe mais forte para 
a tomada de forças, projectou  
um banco e, recentemente,  
uma cadeira. 
Ao molde inicial, o jovem holandês 
aplicou um programa tecnológico 
capaz de definir a estrutura do 
encosto do assento. 
Com uma superfície em fibra de 
carbono e reforços em nylon com 
fibra de vidro, a cadeira Gaudi é 
construtivamente elegante e leve, 
provando a força e beleza de um 
conceito com mais de cem anos.

This inspiring idea is within the 
grasp of anyone who is already 
aware of the genius of the works of 
Antoni Gaudí, works that embellish 
the city of Barcelona. 
Bram Geenen has taken advantage 
of the knowhow achieved by the 
Catalan architect from the late 19th 
Century to the early 20th century 
and, like Gaudí, making a model out 
of hanging chains, allowing gravity 
to determine the strongest shape 
for taking forces, has designed a 
stool and more recently a chair.
The young Dutchman combined 
the chain-models with a software 
script to generate the structure of 
the ribs and the backrest. 
With a structure of glass filled nylon 
covered with a shell of carbon fibre, 
the Gaudi chair is constructively 
elegant and light, proving the 
strength and beauty of a concept 
more than one hundred years old.

Saber Centenário
Borrowed Knowhow

Cadeira Gaudi

www.studiogeenen.com

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

Looking Forward 






