






<Editorial>

Voltamos a descobrir Portugal. Desvendamos 
obras notáveis no que respeita à inovação 
arquitectónica ou à implementação de conceitos 
tão prementes como o ambiente e bem-estar. 
Na edição de Dezembro/Janeiro da revista 
House Traders compilamos alguns dos melhores 
projectos num Especial Imobiliária de Luxo e 
Resorts. No continente ou nas ilhas, encontrará 
empreendimentos turísticos e de habitação que 
posicionam Portugal no topo da lista dos países 
que proporcionam maior qualidade de vida.
A esta selecção de luxo juntamos a entrevista ao 
conceituado gabinete alemão de arquitectura 
Plajer & Franz Studio, a conversa agradável 
com a decoradora Marta Espregueira Mendes e 
muitas outras sugestões irresistíveis de design e 
arquitectura.
Viva bem e já agora Feliz Natal e um 2008 pleno de 
momentos de qualidade.
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 25. Do Tamanho do Sonho Dream Size

 38.  Marta Espregueira Mendes O Equilíbrio das 
Formas Forms in Balance

 44. Hotel Fox Histórias de Embalar Enchanting Stories

 62.  Plajer & Franz Studio «Não queremos ser 
datados» «We don’t want to be dated»

 70.   Imobiliária de Luxo e Resorts  
Luxury Real Estate and Resorts

122.  Museu do Chocolate da Nestlé Doces Exibições  
Sweet Exhibits

Time to take a new look at Portugal. Time to lift the lid 

on notable works of architectural innovation or on the 

implementation of concepts, exigent in terms of the 

environment and well being. In the December/January of 

House Traders magazine we have compiled some of the 

best projects in Luxury Real Estate and Resorts Special. 

On the mainland or on Portugal’s islands, you’ll find tourist 

or housing developments that place Portugal at the top of 

the list of countries to offer the height in quality of life.

To this luxury selection we add an interview with 

respected German design practice, Plajer & Franz Studio, 

pleasant words with decorator Marta Espregueira Mendes 

and many other irresistible design and architecture 

suggestions. 

Time to live well, to enjoy this Christmas and to wish you a 

2008 filled with quality moments.  

 Destaques

Membro de:
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Prémios Enor de Arquitectura
Portugueses Premiados
Portuguese Winners – At the Enor Architecture Awards

São portugueses os vencedores da III Edição dos 
Prémios Enor de Arquitectura 2007. A cerimónia, 
realizada em Vigo, premiou a Casa Gerês de Maria 
da Graça Ribeiro Correia e Roberto Ragazzi, em 
Vieira do Minho, e o Centro de Saúde, em Vila do 
Conde, de João Paulo Providência. 
Ao Prémio Enor concorreram, entre Portugal e 
Espanha, mais de 100 projectos concluídos entre 
2005 e 2006.

The winners of the 3rd edition of the Enor Architecture 

Awards (2007) are Portuguese. The ceremony, held in 

Vigo, awarded Casa Gerês, by Maria da Graça Ribeiro 

Correia and Roberto Ragazzi in Vieira do Minho and 

the Centro de Saúde, in Vila do Conde, by João Paulo 

Providência.

Over 100 projects completed in 2005 and 2006 from 

Portugal and Spain competed for the Enor Awards.

Ncoisas
Multiple Choice

Concurso 3 D
Vencedor
3D Competition Winner

O júri do Concurso 3D levado a cabo pela House 
Traders em parceria com a LT-Studios decidiu 
premiar Laurent Saint-Val, Alexandre Sarazin e 
Shadhyar Shakiban pelo projecto Mikado Housing.
A House Traders quis dar a conhecer e incentivar 
a criatividade de estudantes de arquitectura e 
arquitectos.
Os vencedores receberão quatro imagens 3D 
desenvolvidas pela prestigiada empresa LT-Studios 
e verão o projecto publicado na próxima edição da 
revista House Traders.
Por motivos profissionais, o Arquitecto Álvaro Leite 
Siza Vieira não pôde presidir ao júri do Concurso 3D. 

Ncoisas
Multiple Choice

Cidade Lacustre
Uma Nova Vilamoura
A New Vilamoura

Located next to Vilamoura’s marina and Praia da Falésia 

beach, with its lakes interconnected with bridges and 

pedestrian walkways, Cidade Lacustre, from Lusort, is 

composed of a collection of residential, commercial and 

tourist areas, where water plays a starring role. Both 

cosmopolitan and tranquil, the atmosphere enjoyed in the 

development makes this a unique project for Portugal.

Localizada junto à actual Marinha de Vilamoura e 
à praia da Falésia, com os seus lagos conectados 
entre si por pontes e passeios pedonais, a Cidade 
Lacustre, da Lusort, é composta por um conjunto 
de áreas residenciais, comerciais e turísticas onde 
o elemento aquático é o principal protagonista. 
Simultaneamente cosmopolita e tranquila, a 
atmosfera que se vive no empreendimento faz dele 
um projecto único em território nacional.

Beloura Residence
Condomínio Privado
Private Condominium

Situated at the foots of the hills of the Serra de Sintra, 

close to the beaches of Cascais and Estoril, Beloura 

Residence, now open for sale through Tecniprédio, 

represents a real highlight in the prestige real estate 

market.

With a total of 18 apartments, in three, four and  

five-bedroom configurations, the Beloura Residence 

private condominium boasts large rooms, from which 

occupants can view landscaped spaces, dramatically 

framed by the mountains of the Serra.

Situado no sopé da Serra de Sintra, próximo das 
praias de Cascais e do Estoril, o Beloura Residence, 
que se encontra em fase de comercialização pela 
Tecniprédio, constitui uma referência de prestígio 
na oferta imobiliária. 
Com um total de 18 apartamentos de tipologias T3, 
T4 e T5, o condomínio privado Beloura Residence 
proporciona amplas divisões das quais se avistam 
espaços ajardinados emoldurados pelo contorno 
altaneiro da serra.

www.lusort.com

www.belouraresidence.com

The jury for the 3D competition organised by House 

Traders in partnership with LT-Studio decided to award 

first place to Laurent Saint-Val, Alexandre Sarazin and 

Shadhyar Shakiban for the Mikado Housing project. 

House Traders wanted to promote and encourage 

creativity in students of architecture and architects.

The winners will receive four 3D images developed by the 

prestigious company LT-Studios and will see their project 

published in the next issue of House Traders magazine.

For professional reasons, architect Álvaro Leite 

Siza Vieira could not preside over the jury for the 3D 

Competition.
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Royal Óbidos Spa & Golf Resort

Resulting from the partnership between Grupo Oceânico 

and MSF Turim, close to Óbidos, in a costal location  

132 hectares in size, we find Royal Óbidos Spa & Golf 

Resort real estate development. Containing apartments, 

houses, a «condominium hotel» and an 18-hole golf 

course designed by Seve Ballesteros, the new resort 

has been classified a PIN project (a Project of National 

Interest).

Resultante de uma parceria entre o Grupo Oceânico 
e a MSF Turim, está a nascer nas cercanias de 
Óbidos, numa área costeira com 132 hectares 
de terreno, o empreendimento imobiliário 
Royal Óbidos Spa & Golf Resort. Contemplando 
apartamentos, moradias, «condominium hotel» e 
um campo de golfe de 18 buracos desenhado por 
Severiano Ballesteros, o novo resort foi classificado 
como Projecto de Interesse Nacional pela API.

Ncoisas
Multiple Choice

Vale Pisão
Nature Resort

On a site of more than 150 hectares located in the Oporto 

Metropolitan Area, close to major road connections, 

the Nature Resort Vale Pisão is taking form, a project 

designed to harmoniously integrate into the natural 

surroundings. Comprising properties, ranging between 

two and five-bedroom variants, a shopping area, a luxury 

hotel, a golf course and a green park, the resort, currently 

in phase 2 of construction, will provide the height in living 

for its residents. 

Num terreno com mais de 150 hectares localizado 
na área metropolitana do Porto, perto de 
importantes redes viárias, está a nascer o Nature 
Resort Vale Pisão, um projecto pensado para a 
harmoniosa integração na natureza envolvente. 
Composto por moradias que variam entre 
tipologias T2 e T5, por área comercial, por um 
hotel de luxo, por um campo de golfe e por um 
parque verde, o resort, neste momento na 2ª fase 
de construção, irá proporcionar uma superior 
qualidade de vida aos seus utilizadores.

www.oceanicodevelopments.com

www.valepisao.com  
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Uma selecção criteriosa de algumas das melhores 
marcas de design e mobiliário pode ser vista em 
Vila Nova de Gaia no espaço Frente & Verso Design. 
Alessi, Kartell, OpusHome, Iittala, Polidor são 
apenas algumas das opções quando a tarefas são 
decorar e dar largas à imaginação. 

A careful selection of some of the best design and 

furniture brands can be seen in Vila Nova de Gaia in 

Frente & Verso Design. Alessi, Kartell, OpusHome, Iittala, 

and Polidor are just some of the options for those 

decorating and letting their imagination run wild.

UnderBlue
Objectos Emotivos
Emotive Objects

Dome
Mobiliário de Banho
Bath Furniture

Frente & Verso Design
Soluções de Estilo
Style Solutions

Ncoisas
Multiple Choice

Para uma mulher moderna e cosmopolita mas que 
ao mesmo tempo sonha com os tempos áureos dos 
anos 70 norte-americanos, o estilista Gio Rodrigues 
lança uma linha de malas intemporal. Sedução e 
desejo numa colecção que 
revisita a pele e diferentes 
tonalidades impressivas.

For a modern and 

cosmopolitan woman, who 

also dreams of the golden 

times of 70s America, fashion 

designer Gio Rodrigues 

launches a timeless range 

of bags. Seduction and 

desire in a collection that 

revisits leather and different 

impressive colours.

Ramos Pinto
Errata
Erratum

Por lapso, no NCoisas da última edição da House 
Traders, foi colocado um 
subtítulo (Biofuel Fireplaces) 
que não correspondia ao artigo 
apresentado. A notícia dava 
conta do lançamento pela 
Ramos Pinto da Collection 2005 
com rótulos alusivos à Belle 
Époque.

In the Multiple Choice section of 

the last issue of House Traders, a 

subtitle (Biofuel Fireplaces) was 

mistakenly placed under an article 

to which it did not correspond. The 

news item spoke of the launch of 

Collection 2005 by Ramos Pinto, 

with Belle Époque labels.

Ncoisas
Multiple Choice

Gio Rodrigues
Linha de Malas
Bag Collection

Mais do que simples objectos decorativos, os 
vasos PLUST COLLECTION são diferentes formas 
de expressão. Traduzem significados e memórias. 
São peças de design altamente expressivas que 
começam agora a ser comercializadas em Portugal 
pela UnderBlue.  

More than simple decorative objects, PLUST COLLECTION 

vases are different forms of expression. They translate 

meanings and memories. They are highly expressive 

design pieces now sold in Portugal through UnderBlue.

Nuno Ladeiro desenvolveu para a Dome, especialista 
na concepção de móveis de cozinha e banho, o 
conceito Linea. Tendo por base a obra do pintor Piet 
Mondriaan, o arquitecto deu corpo a peças sóbrias, 
disponíveis em sete cores de lacado, a pensar numa 
multiplicidade soluções.

Nuno Ladeiro has developed the Linea concept for Dome, 

specialist in the kitchen and bathroom furniture design. 

Using the work of painter Piet Mondriaan as a basis, the 

architect has given form to simple pieces, available in seven 

lacquer colours, with a multiplicity of solutions in mind.

www.underblue.pt
www.plustcollection.com

www.dome.pt

Recer
Espaços que Seduzem
Spaces that Seduce

Tony Miranda
Home Couture
Home Couture

A Recer, há 30 anos a criar propostas com design, 
marcou presença numa das mais importantes 
feiras de cerâmica a nível Mundial. Na CERSAIE, 
em Bolonha, apresentou a Ceramic for Senses, 
uma nova gama de propostas que aliam de forma 
exemplar a funcionalidade à estética. 

Creating design solutions for 30 years, Recer was present 

as one of the most important ceramic fairs in the world. 

At CERSAIE, in Bologna, Recer presented Ceramic for 

Senses, a new range of proposals that perfectly combine 

functionality with good looks.

Como complemento à sua actividade de designer 
de moda, Tony Miranda «veste» agora as casas ao 
lançar a Home Couture. A colecção é composta por 
quatro linhas de roupa: cama, banho, relax e mesa. 
Inclui também tecidos e acessórios para a casa, 
alguns deles aromatizados. 

Complementing his work as a fashion designer, Tony 

Miranda now «clothes» houses, with the launch of Home 

Couture. The collection contains four ranges of linen: bed, 

bath, relax and table. It also includes fabrics and home 

accessories, some of which are scented.

www.recer.pt

Consentino
Colorir a Vida
Colouring Life

A Consentino lançou recentemente a série LIFE! 
do Silestone®. Líder na criação e produção de 
superfícies de quartzo e outras pedras naturais, a 
Consentino surpreende com cores que personalizam 
qualquer espaço. LIFE! Está disponível em cinco 
tons cheios de força e vitalidade. 

Consentino recently launched the LIFE! series from 

Silestone®. Market leader in the creation and production of 

quartz surfaces and those made of other natural stones, 

Consentino surprises with colours that personalise any 

space. LIFE! is available in five colours full of strength and 

vitality.

www.cosentino.es

www.ramospinto.pt
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Promovida pelo Bom Sucesso – Design Resort, 
Leisure, Golf & Spa, uma mostra de um conjunto 
de esculturas em prata de Ângelo de Sousa vai 
estar em exibição na Galeria novaOgiva, em Óbidos, 
entre 2 de Dezembro de 2007 e 3 de Fevereiro de 
2008, inaugurando assim um ciclo de exposições 
dinamizador da agenda cultural de Óbidos.

Promoted by the Bom Sucesso – Design Resort, 

Leisure, Golf & Spa, an exhibition of a collection of silver 

sculptures by Ângelo de Sousa will be on show in the 

Galeria novaOgiva, in Óbidos, between December 02 2007 

and February 03 2008, thus inaugurating a dynamic series 

of exhibitions within the Óbidos cultural agenda.

Marília Resende
Figuras Bailarinas
Dancing Figures

«Arte de síntese, arte dedutiva», nas palavras 
da artista plástica, a pintura de Marília Resende, 
num cromatismo que mescla tons frios e quentes, 
estabelece conexões pictóricas entre as formas 
coloridas, sugestivas de relações entre os 
elementos de uma realidade humana. A mulher, 
nas suas facetas espiritual e sensual, é a figura que 
prevalece nas telas, distorcendo-se num rítmico 
bailado. 

«Art of synthesis, deductive art», is 

how artist Marília Resende describes 

her painting, in a chromatic scale 

that mixes cold tones with warm, 

establishing pictorial connections 

between colourful forms, suggestive 

of relationships between the 

elements of a human reality. Woman, 

in her spiritual and sensual facets, is 

the figure that prevails on the canvas, 

distorted in a rhythmic dance.

Ângelo de Sousa
Na Galeria novaOgiva
In the novaOgiva Gallery

Ncoisas
Multiple Choice

Porto. Um Ponto de Vista
Olhar sobre a Cidade
A View of the City

Com autoria de António Laúndes e de Miguel Neiva 
e com prefácio de Miguel Guedes, a obra Porto. 
Um Ponto de Vista, das Edições Afrontamento, 
apresenta uma visão única da Cidade, um conjunto 
de memórias de um passado que se transforma em 
futuro, num livro de forte componente estética e de 
elevado conteúdo formal.

By António Laúndes and Miguel 

Neiva, with preface from 

Miguel Guedes, the book Porto. 

Um Ponto de Vista, published 

by Edições Afrontamento, 

presents a unique vision 

of the city, a collection of 

memories of a past that is 

transformed into the future, 

in a book of fine looks and 

content.

A comemorar a sua décima edição, a 
Interdecoração vai apresentar, entre os dias 31 de 
Janeiro e 3 de Fevereiro de 2008, na Exponor – Feira 
Internacional do Porto, as principais tendências 
nacionais e estrangeiras do sector da decoração 
e do design. Reconhecida pelo ecletismo dos 
produtos apresentados, a Interdecoração fomenta 
a criatividade e a inovação. 

Celebrating its tenth edition, 

Interdecoração will present, between 

January 31 and February 03, 2008, 

at Exponor – Feira Internacional do 

Porto exhibition centre, the latest 

national and international trends from 

the decoration and design sector. 

Recognised for the eclectic selection 

of products presented, Interdecoração 

encourages creativity and innovation.

Interdecoração
Edição 2008
2008 Edition

www.interdecoracao.exponor.pt
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É no Estado de Victoria, no sudeste da Austrália, 
uma região profusamente composta por 
variedades paisagísticas – sinuosas linhas 
costeiras, praias de areias virgens, densas florestas 
povoadas de extensa vida animal, vinhas, lagos e 
montanhas –, que se localiza a «Avenel House», um 
projecto arquitectónico com assinatura de Paul 
Morgan.

In Australia’s south-eastern state of Victoria, a region 

composed of a varied tapestry of landscapes – sinuous 

coastlines, untouched sandy beaches, dense forests 

populated with diverse animal life, vineyards, lakes and 

mountains – we find Avenel House, an architectural 

project from Paul Morgan Architects.

«Avenel House»
Uma Casa na Paisagem
A House in the Landscape
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Paul Morgan Architects
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Foram os elementos dinâmicos da paisagem – de 
cariz essencialmente rural, onde pontuam vastos 
vinhedos – que serviram de inspiração ao design 
da casa, numa íntima relação da construção com 
o lugar onde está implantada. Simultaneamente 
aninhada numa encosta de um monte de granito 
e erguida no terreno em declive, a casa possui um 
contrastante efeito de densidade e leveza. 
Orientada a norte, para que durante os meses de 
Inverno seja aquecida mais horas pelos raios de sol, 
a «Avenel House» combina um revestimento em 
metal leve com uma estrutura mais compacta em 
pedra extraída do local, que lhe confere tonalidades 
cinzas claras e brancas com centelhas de laranja e 
castanho.

The dynamic elements of the landscape – essentially 

rural in nature, dotted with vast vineyards – served as 

inspiration for the design of the house, with an intimate 

relationship between the construction and the place on 

which it stands. Simultaneously nestled in the slope of 

the granite hill and raised from the sloped ground, the 

house possesses a contrasting effect of density and 

lightness.

Facing north, so that during winter months it is heated 

by the sun’s rays for longer, Avenel House combines 

a lightweight metal skin with a more grounded stone 

and concrete base using granite quarried from the 

site, providing it with tones of light grey and white with 

dashes of orange and brown.
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O plano da casa evolui seguindo os contornos da 
encosta e formando uma bifurcação que abraça 
a paisagem. Os quatro quartos e a sala de estar, 
conectados por um longo corredor, desenvolvem-se 
ao longo dos perímetros da construção. Voltada 
para o exterior, a habitação permite um fácil acesso 
às áreas circundantes: os terraços da piscina e 
da sala de estar interligam-se com o pátio perto 
da cozinha, enquanto um conjunto de degraus 
comunica com a montanha.
O plano da residência foi totalmente concebido 
para se integrar na paisagem. Sem intuitos de 
tentar domesticar a moradia pela adição de 
um discreto jardim, os objectivos para este 
espaço foram, pelo contrário, estabelecer uma 
ligação entre o edifício e o ondulante panorama, 
alcançando assim uma perfeita intimidade entre 
a «Avenel House» e o amplo cenário rural onde a 
casa está enraizada.

The layout of the house has developed according to the 

contours of the slope, forming an outcrop, embracing 

the landscape. The four bedrooms and the living room, 

connected by a long corridor, develop along the edge of 

the building. Facing the outside world, the house allows 

easy access to the surroundings: the pool and lounge 

terraces are interlinked with the patio beside the kitchen, 

while a succession of steps communicates with the hill.

The residence’s design was entirely created to blend 

into the landscape. Without trying to domesticate the 

property through the addition of a discrete garden, the 

aim for this space was, on the contrary, to establish a 

connection between the building and rolling panorama, 

thus achieving a perfect relationship between Avenel 

House and the huge rural setting in which the house 

stands.

www.paulmorganarchitects.com
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Daqui, o ronronar do mar e o odor salgado das 
algas. Daqui, da «Casa do Lago», o olhar  
estende-se sobre um tapete verde, entremeado 
por altivas árvores e paisagens líquidas de lagos. 
Lisboa tão perto, porém longe da paz que aqui 
preenche todos os momentos.
Esta moradia idílica, duplex familiar, edificada na 
Herdade da Aroeira, o maior complexo residencial 
e de golfe da grande Lisboa, nasceu do preciso 
e precioso traço de Frederico Valsassina, depois 
de perscrutados os sonhos dos proprietários.  

From here, the growling of the sea and the salty aroma 

of seaweed. From here, from the Casa do Lago, your gaze 

stretches over a green carpet, intertwined with towering 

trees and liquid landscapes of lakes. Lisbon so close, yet 

far from the peace that fills every moment here. 

This idyllic house, a two-storey property, built in the 

Herdade da Aroeira, the largest residential and golf 

complex in Greater Lisbon, born from the precise 

and precious design of Frederico Valsassina, having 

considered the dreams of its owners. The topography 

of the plot and the best angles of vision were taken into 

Do Tamanho do Sonho
Dream Size
Texto de Text by Maria Amélia Pires Fotografias de Photographs by FG + SG
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Foram tidos em conta a topografia do lote, os 
melhores ângulos de visão, foi dada primazia 
aos materiais provenientes da região, para que 
harmoniosamente se inserisse na paisagem. Uma 
paisagem que, sem pedir licença, se espreguiça 
pelo interior, trespassando as generosas portas e 
janelas em vidro.
Na entrada principal, encontra-se o hall que 
funciona como área de distribuição às três 
zonas da casa – diurna, nocturna e de serviços. 
O piso térreo é constituído por três suítes, sala 

account. Priority was given to material from the local 

area, so that the property inserts harmoniously into the 

landscape. A landscape, which, without asking for leave, 

sprawls into the interior, passing through the generous 

glass doors and windows.

The hall develops from the main entrance, functioning as 

a distribution area to the house’s three areas – daytime, 

nocturnal, and service. The ground floor is made up 

of three bedroom suites, television room, living room, 

kitchen, indoor pool and gym. On the first floor we find 

the master suite, study and two dressing rooms.
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de televisão, sala de estar, de jantar, cozinha, piscina interior e 
ginásio. No primeiro andar está a suíte principal, o escritório e dois 
quatros de vestir.
A decoração é minimalista e predominam os tons neutros para que 
o verde exterior seja protagonista também no interior. Os móveis 
de design contemporâneo da Paris:Sete e de outros desenhados 
por Valsassina conjugam-se com peças antigas da família, criando 
um ambiente muito pessoal, uma identidade própria. A cozinha é 
da Bulthaup e os tecidos da Pedroso & Osório. 

The decoration is minimalist and neutral tones predominate, so that the 

green of the outside world plays a role inside too. The contemporary 

design furniture from Paris:Sete and others designed by Valsassina are 

combined with antique pieces from the family, creating a very personal 

environment, an individual identity. The kitchen is by Bulthaup, while 

fabrics come care of Pedroso & Osório.
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A arquitectura de exteriores ficou a cargo do 
Gabinete Proap, que deu relevo às plantas da 
região e que contribuiu para que a moradia 
ficasse embutida na paisagem, em prol da 
privacidade dos seus moradores.
Quando grita o desejo de fugir do bulício da 
cidade, nascem 900 m2 de puro conforto. Mas há 
sonhos de todos os tamanhos!

The external design was created by Gabinete Proap, 

which emphasised regional plants and ensured the 

house fits into the landscape, in favour of privacy and 

its inhabitants.

When the call to escape the hustle and bustle of the 

city hits you, 900 square metres of pure comfort come 

to the rescue. But dreams come in all sorts of sizes!
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Feita da planura do rio e do ligeiro declive das margens ribeirinhas, a 
paisagem alonga-se na sua horizontalidade terrestre e aquática. Ao 
fundo, lá mais ao longe, eleva-se o perfil irregular do monte do Cervo. 
É neste cenário que se inscreve a Casa de Vila Nova de Cerveira, 
uma habitação unifamiliar com projecto arquitectónico de Emanuel 
Fernandes Silva. 

Made of the uniformity of the river and of the slight slope of the river banks, 

the landscape stretches out in its earthly and aquatic horizontality. In the 

far distance, right on the horizon, the irregular profile of Cervo hill. In this 

dramatic setting stands «Casa de Vila Nova de Cerveira», a detached property 

designed by architect Emanuel Fernandes Silva.

Casa de Vila Nova de Cerveira
Na Linha do Horizonte
On the Horizon
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  Paulo Fernandes Silva
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Concebida para se integrar de forma 
harmoniosa na morfologia do terreno, a obra 
reflecte uma ajustada interpretação das 
características do lugar, numa contiguidade de 
elementos naturais – o rio e o terreno – e de 
materiais construídos – a piscina e o edifício. 
A Casa não fere a paisagem, antes foi pensada 
para dela fazer parte, graças à sua volumetria e 
à relação que estabelece com o exterior.
Já no interior da habitação, é também a 
paisagem que primeiro penetra as suas paredes: 
revelado na íntegra em certos espaços, noutros 
escondido, o panorama entra portas adentro 
numa pacífica sucessão.
Com 598 m2 de área de construção, a Casa é 
composta por uma cave e por um piso térreo. 
Nas duas zonas da cave, uma garagem, áreas de 
serviço e um ginásio ocupam uma superfície de 
260 m2. Já os 338 m2 do piso térreo estruturam-se 
em dois volumes, com quatro espaços distintos: 
zona de entrada, onde se articulam todos os 

Created to integrate harmoniously into the 

morphology of the terrain, the work reflects an 

adjusted interpretation of the characteristics of the 

place, in a flow of natural elements – the river and 

the land – and of built materials – the pool and the 

building. The house does not disturb the landscape, 

rather it has been designed to be part of it, thanks to 

its shape and the relationship it establishes with the 

outside world.

As for the interior of the property, it is also the 

landscape that first penetrates its walls: highlighted in 

certain places, in others hidden, the panorama rushes 

inside in peaceful succession. 

With 598 square metres of built area, the house 

comprises a basement and a ground floor. In the two 

areas of the basement, a garage, service areas and a 

gym occupy an area of 260 square metres. The  

338 square metres of the ground floor are structured 

into two volumes, with four distinctive spaces: an 



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

6

entrance zone, from which all of the routes throughout 

the house begin; a social zone, with kitchen, living room 

and dining room divided by a tree already existing on 

the plot; an area composed of two bedroom suites and a 

fourth independent area, dedicated to the three suites.

A space developed horizontally within its setting, «Casa 

de Vila Nova de Cerveira» is enrooted into the land, in an 

intimate relationship with the surrounded landscape.   

percursos da habitação; zona social, com cozinha, 
sala de jantar e sala de estar, divididas por uma 
árvore pré-existente; uma área composta por duas 
suítes e uma quarta zona, independente, dedicada 
a três suítes.
Volume desenvolvido na horizontalidade do 
cenário, a Casa de Vila Nova de Cerveira enraíza-se 
no terreno, numa íntima relação com a paisagem 
envolvente.



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

3

<Perfil Decoração> Decoration Profile

Do que mais gosta no trabalho que desenvolve 
e qual o primeiro passo a dar quando inicia um 
projecto de decoração?
O trabalho por nós desenvolvido implica aprofundar 
o conhecimento dos nossos clientes, enquanto 
pessoas, formas de viver em família ou na empresa, 
suas expectativas em relação aos espaços em que 
iremos intervir.
Para tal, realizamos sempre um primeira reunião 
com os clientes, e se possível visitamos as suas 
casas ou empresas, de forma a melhor avaliarmos 
o perfil de cada cliente. Por outro lado, mantemo-nos 
permanentemente a par das novidades e tendências 
do mercado, para que a proposta feita ao cliente 
seja não só actual, mas também a mais adaptada a 
cada um.

What do you most enjoy in your work and what is 
the first step you take when you begin a decoration 

project?

The work we develop implies broadening the knowledge 

of our clients, as people, in terms of family lifestyles or 

company environments, and in terms of expectations 

with relation to the spaces in which we are going  

to work on. 

For such, we always hold an initial meeting with our 

clients, and if possible we visit their houses or companies 

so as to best assess the profile of each client. On the 

other hand, we remain permanently informed as to the 

latest developments and trends in the market, so the 

proposal we make to our client is not only contemporary, 

but also tailored to them. 

1

Marta Espregueira Mendes
O Equilíbrio das Formas
Forms in Balance
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

Ouvir, observar e conceber, acções implícitas no trabalho diário de Marta Espregueira 
Mendes. Com a sua equipa dedica-se de corpo e alma a projectos de decoração e 
de arquitectura de interiores, serviços que se querem, como a própria diz, «o mais 
personalizados possível». Há muito que definiu a estratégia do seu trabalho: plural 
na forma de ser e na vontade infinita de criar.

Listening, observing and conceiving, implicit actions in the day-to-day work of Marta 
Espregueira Mendes. With her team she dedicates herself body and soul to decoration and 
interior design projects, services she requires to be, as she says herself, «as personalised as 
possible». Her work strategy has long been defined thus: plural in its way of being and in the 
infinite desire to create.  

2
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É possível executar um bom projecto com um 
orçamento limitado?
A qualidade de um projecto depende 
essencialmente da sua adaptação às necessidades 
e expectativas do cliente. Assim, é possível 
executar um bom projecto desenvolvendo soluções 
que permitam o cumprimento de um «orçamento 
limitado», sem nunca comprometer a qualidade 
dos trabalhos executados. É evidente que sempre 
que necessário, alerto o cliente para o facto de, por 
exemplo, um tipo de tecido com menos qualidade, 
embora de valor inferior, não se adequar a um 
estofo ou cortinado, evitando assim que possa ficar 
decepcionado com o resultado final da obra.

Há clientes que gostam de alterar o estilo da 
própria casa com a mudança das estações. 
Tendo em conta as tendências do momento, que 
alterações introduziria na passagem do Outono 
para o Inverno?
Na decoração tem vindo a intensificar-se o 
fenómeno da moda. Repare-se que cada vez mais 

Can you create a good project with a limited budget?

The quality of a project depends essentially on how it 

matches the needs and expectations of the client. As 

such you can create a good project, developing solutions 

that allow the inclusion of a «limited budget», without 

having to compromise the quality of the work carried out. 

Obviously, whenever necessary, I alert the client to the 

fact that, for example, a fabric of lower quality, despite 

its reduced value, does not match a certain upholstery or 

curtain, thus avoiding possible disappointment with the 

final outcome of the work.

There are clients who like to change the style of their 
house as the seasons change. With current trends in 
mind, what changes would you introduce in the move 

from autumn to winter?

The role of fashion on decoration has intensified. 

Redecorating homes is something undertaken more and 

é frequente a renovação da decoração das casas, 
a alteração das cores das paredes, enfim, cada vez 
mais as pessoas pretendem que a casa transmita 
o seu «way of living and feeling». Assim, é natural 
que a substituição de umas almofadas soltas nos 
sofás, de linho para veludo e seda, a colocação de 
uma manta em pele dobrada aos pés de uma chaise 
longue e a simples pintura de uma parede de uma 
divisão num tom terra, torne mais confortável a 
utilização de um espaço durante o Inverno.

As pessoas, em geral, estão cada vez mais 
atentas às novidades no mundo da decoração. 
Significa isto que, por estarem informados, é 
mais fácil hoje o entendimento com os clientes?
Tenho o prazer de afirmar que faz parte da Missão 
da nossa empresa o total entendimento com o 
cliente. Só assim nos tem sido possível crescer, 
com novos clientes, mas também com clientes que 

more frequently, changing wall colours, etc. People want 

their home to transmit their way of living and feeling. And 

so it’s natural that changing a few cushions on your sofa, 

from linen to velvet and silk, placing a folded fur blanket 

at the foot of a chaise longue and simply repainting one 

wall of a room in an earthy tone, makes the use of space 

more comfortable in the winter.

Generally people are more aware of new developments 
in the world of decoration. Does this mean that more 

informed clients are easier to deal with?

I am pleased to tell you that part of our company’s 

mission is the full understanding of our client. Only 

then have we been able to grow, with new clients, but 

1. Casa Porto 2007
2. Marta Espregueira Mendes
3. 4. 5. 6. Casa Porto 2007
7. 8. Residência Particular
7. 8.  Private Home

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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9. 10. Casa Porto 2007
11. 12. Casa Porto 2006 Fotografias 
gentilmente cedidas por Photographs kindly 

given by Marta Espregueira Mendes

depois de um primeiro trabalho 
connosco nos procuram para 
uma posterior remodelação, 
para a casa de fim-de-semana ou 
para empresa. O nível crescente 
de informação por parte dos 
clientes é por nós considerado 
uma mais valia, já que facilita 
o diálogo e permite-lhes 
optar pelos profissionais mais 
qualificados.

Que projecto ainda não 
executou e que gostaria de ter 
feito?
Dado o meu prazer em 
usufruir pontualmente de 
pequenos resorts, altamente 
personalizados, e vocacionados 
para o relaxe total, seria um bom 
desafio realizar um projecto de 
um pequeno resort de charme, 
com Spa, podendo dar como 
exemplo o Amanpuri em Phuket.

also with clients, who following an 

initial project come to us for further 

work, for a weekend home or their 

company. The growing level of 

information in clients is a bonus in 

our eyes, as it facilitates dialogue 

and allows clients to choose better 

qualified professionals. 

What project are you yet to carry 

out that you would really like to?

Given my pleasure in staying at small 

resorts now and again, ones that are 

highly personalised and designed to 

ensure full relaxation, it would be a 

great challenge to produce a project 

for a small «charm» resort, with spa, 

such as Amanpuri, in Phuket. 

9

10

11 12
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Hotel Fox
Histórias de Embalar
Enchanting Stories
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Hotel Fox
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São 61 os quartos onde se pode pernoitar, mas a 
escolha não é apenas feita pela comodidade ou 
pelo tipo de apetrechos disponíveis ou pelo grau de 
descanso que proporcionam. No Hotel Fox, cada um 
dos compartimentos habitualmente destinados ao 
repouso é um convite à descoberta, à apreciação 
de uma peça individual de arte, saída das mãos e da 
imaginação de 21 designers gráficos e ilustradores.
A concepção do Hotel Fox teve uma singular 
origem: para o lançamento do seu novo Fox 
– automóvel direccionado principalmente para 
um público jovem –, a Volkswagen preparou uma 
surpreendente campanha de marketing, o Projecto 
Fox. É neste projecto que se insere o Hotel Fox, 

There are 61 rooms in which to spend the night, but 

your choice is not made solely in terms of comfort, or by 

the type of equipment available, or even by the level of 

relaxation they can afford. At the Hotel Fox, each of the 

rooms designed for rest is an invitation to discovery, to 

the appreciation of an individual piece of art, direct from 

the hands and the imagination of 21 graphic designers 

and illustrators.

The idea behind the Hotel Fox comes from a single 

source: for the launch of the new Fox – a car designed 

principally for the younger market – Volkswagen 

prepared a surprising marketing campaign, the Fox 

Project. The Hotel Fox is an integral part of this project, 

<Hotel Décor> Hotel Decor
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<Hotel Décor> Hotel Decor

uma unidade hoteleira localizada em Copenhaga, 
na Dinamarca, propriedade do grupo Brøchner. 
Foi atribuído a cada um dos diferentes artistas um 
quarto vazio e todo pintado de branco e, durante 
dois meses, esta única e rara colecção de criadores 
entregou-se à actividade inventiva da pintura e da 
colagem, ao mesmo tempo que se divertia, numa 
espécie de prolongado workshop. O resultado é um 
espantoso depoimento do estado e da evolução 
da arte da ilustração contemporânea que se 
testemunha mal se entra no lobby, se visita o bar 
ou se saboreia o inovador menu do restaurante 
Fox Kitchen, concebido pelo grupo australiano 
Pandorosa.

a hotel located in Copenhagen, Denmark, and owned 

by the Brøchner group. Each artist was given an empty 

room, painted in white, and for two months, this unique 

and rare collection of artists dedicated themselves to the 

inventive process of painting and collage, while at the 

same time enjoying themselves in a kind of prolonged 

workshop. The result is an astounding declaration of the 

state and evolution of contemporary art and illustration, 

witnessed as soon as you enter the lobby, visit the bar, 

or partake of the innovative menu of the Fox Kitchen 

restaurant, designed by Australian group, Pandorosa. 
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Com paisagens suíças retiradas da história da 
Heidi; com personagens feéricas, provenientes 
dos contos infantis; com atmosferas futuristas 
ou com ambientes repletos de poemas e versos, a 
escolha do quarto torna-se difícil – seria preferível 
passar uma noite em cada um destes pequenos 
aconchegos coloridos. Mas algo é certo, qualquer 
que seja a opção que se seleccione: as histórias 
de embalar não faltarão, pelo menos as figuras 
ilustradas acompanharão o sono e povoarão os 
sonhos dos hóspedes do Hotel Fox.

With Swiss landscapes taken from the story of Heidi; with 

fairytale characters taken from children’s stories; with 

futuristic atmospheres or with environments filled with 

poems and verse, the choice of room becomes difficult 

– it would be preferable to spend a night in each of these 

colourful little havens. But one thing is certain, whatever 

option you go for: they’ll be no lack of enchanting stories, 

at least the illustrated figures will accompany the sleep 

and fill the dreams of the guests of Hotel Fox.  

<Hotel Décor> Hotel Decor
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Leather, fabrics, metal or wood in a dance of 

«inventions». Today the sofa is not just a piece of 

furniture or a compulsory element in a home or any public 

space. As time flies by it is also a cult object, more than 

occasionally part of a collection, especially if it has the 

mark of its creator.

Intimately associated with the idea of comfort, we owe 

it to the Italians, the infinite capacity of transforming the 

sofa into design material. Imagination knows no limits, if 

at the beginning we are present at a more sophisticated 

Sofás
Objectos de Desejo
Objects of Desire
Texto de Text by Cátia Fernandes

Pele, tecidos, metal ou madeira numa dança de 
«invenções». Hoje o sofá não é apenas um peça 
de mobiliário ou um elemento obrigatório numa 
habitação ou num qualquer espaço público. Na 
vertiginosa mudança dos tempos ele é também 
um objecto de culto, não raras vezes matéria 
de colecção, especialmente se tiver o timbre do 
criador.
Intimamente associado à ideia de conforto, deve-se 
aos italianos a infinita capacidade de transformar 

image, resorting to leather and to classic design, we 

now observe the return to the traditional, with the 

manufacture and use of materials never used in sofa 

production.

Brands such as Italy’s Edra have successfully united some 

of the world’s best designers to bring to life their ideas in 

veritable icons of decoration.

Being modern means innovative and the more innovative 

the sofa the more seductive it becomes. This is the new 

age of comfort, veritable pieces of art in the centre of a 

o sofá numa matéria de design. A imaginação 
não tem limites, se no início assistíamos a uma 
imagem mais sofisticada com o recurso à pele e ao 
desenho clássico, observamos agora o regresso ao 
tradicional, com a manufactura e a exploração de 
matérias jamais usadas na concepção de sofás.
Marcas como a italiana Edra souberam reunir 
alguns dos melhores designers mundiais que 
concretizaram as suas ideias em verdadeiros 
ícones da decoração.

2

1 3

4

1. Kissing Seat OXO - Michel Tortel para Ko Furtinute
2. Red Feel – Animi Causa
3. Chantilly – Inga Sempé para Edra
4. Circle Sofa – UN Studio para Wilhelm Knoll
1. Kissing Seat OXO - Michel Tortel for Ko Furtinute

2. Red Feel – Animi Causa

3. Chantilly – Inga Sempé for Edra

4. Circle Sofa – UN Studio for Wilhelm Knoll 

<Design> 



room. Attentive to shifts in fashion, collecting the latest 

trends and giving them new form, this is the task of the 

creators and brands. The choice is infinite in terms of 

design models, ergonomics and functionality. But if all 

sofas combine these values we are faced with and object 

of extreme value. 

Ser moderno significa inovador e quanto mais 
inovador for um sofá mais sedutor ele se torna. 
São os novos tempos da comodidade, verdadeiras 
peças de arte no centro de uma sala. Atentar as 
orientações da moda, recolher as tendências e  
dar-lhes uma nova forma, é essa a tarefa dos 
criadores e das marcas. Sob os paradigmas do 
design, ergonomia e funcionalidades é infinito 
o universo de escolhas. Mas se todos sofás 
combinarem estes valores estamos perante um 
objecto de extremo valor. 

5

6

5. Divani & Divani

6. Freestyle – Vivienne Westwood para Molteni & C
5. Divani & Divani

6. Freestyle – Vivienne Westwood for Molteni & C
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Athom
Peças com Alma
Pieces with Soul
Com compromisso firmado com a qualidade, a 
Athom conhece bem a potencialidade dos objectos 
nos espaços. Produz manualmente, há mais de  
50 anos, peças de design exclusivo para interiores 
tendo como matéria-prima a madeira maciça. 
A marca belga tem o showroom implantado 
em Murches, perto de Cascais. Aí arquitectos, 
designers e clientes podem ficar a conhecer, 
num ambiente acolhedor, mais de 50 peças em 
exposição e consultar os catálogos disponíveis. O 

Fully committed to quality, Athom well understands 

the possibilities of objects in spaces. Made primarily 

in solid wood, Athom has been handcrafting exclusive 

design pieces for over 50 years. This Belgian brand 

has a showroom in Portugal, located in Murches, close 

to Cascais. Here architects, designers and clients can 

come into contact with over 50 pieces on display, in 

a welcoming environment, or browse through the 

catalogues made available. The secret to Athom’s success 

was revealed long ago – the vast knowledge of Athom’s 

segredo do sucesso da Athom há muito foi revelado 
– o vasto conhecimento dos especialistas da Athom 
aliado ao conhecimento de arquitectos e designers. 
O processo de criação segue três passos: a escolha 
do design da Athom ou desenho próprio, a escolha 
do tipo de madeira maciça (oito tipos diferentes) 
e a definição das dimensões e acabamentos. Seis 
semanas depois a peça está criada. As peças 
Athom vão desde as mesas de jantar, de café, de 
apoio, bancos, tampos de cozinha, a secretárias ou 
mesas de reunião para escritórios. 

specialists combined with the know-how of architects 

and designers. The creative process goes through three 

phases: the choice of an Athom design, or one of your 

own; the choice of the type of wood (from eight different 

kinds); and the definition of dimension and finishes. Six 

weeks later the piece is completed. Athom pieces range 

from dining tables, coffee tables, side tables, or benches, 

to kitchen worktops, desks or meeting tables for offices.   

ATHOM PORTUGAL 
Rua Principal 259 A  | 2755-237 Murches 
Telm.: +351 913 423 132 | Fax: +351 214 871 307 
sergehannes.athom.pt@gmail.com | www.athom.com.pt
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Com produtos de uso quotidiano que aliam 
funcionalidade e estética, o estúdio Neo Design 
é o autor de um conjunto de artefactos de forte 
personalidade, numa linguagem expressiva em que a 
qualidade do design é um dos principais argumentos.
Criado em 2005 por Rodrigo Vairinhos, um designer 
português radicado na Alemanha, o atelier  
Neo Design experimenta novas formas de 

With products for everyday use combining functionality 

with good looks, Neo Design studio has created a 

collection of works with a strong personality and in an 

expressive language in which design quality is a prime 

issue.

Founded in 2005 by Rodrigo Vairinhos, a Portuguese 

designer living in Germany, Neo Design studio 

experiments with new forms of communication, exploring 

Neo Design
Criações Expressivas
Expressive Creations
Texto de Text by Paula Monteiro

comunicação, explorando os recentes rumos do 
design, com projectos que abrangem a web, os 
media interactivos, o design visual/gráfico e o 
design de produto.
Peças como a «V. Chair», uma cadeira de traços 
minimais, simultaneamente confortável e 
harmoniosa; como o «Corky Lips», misto de cadeira 
de baloiço, puff, sofá e escultura interactiva; ou 
como o «Space Invader», candeeiro de contornos 
tanto extraterrestres como bem terrenos, 
lembrando os potes de três pés utilizados nas 
antigas cozinhas das aldeias; têm sido as atracções 
de diversas exposições internacionais graças às 
suas linhas elegantes e contemporâneas.

the latest avenues of design with projects in web design, 

interactive media, visual/graphic design and product 

design.

Pieces such as «V. Chair», a chair with minimalist design, 

both comfortable and harmonious; such as «Corky Lips», 

a blend of swing, pouf, sofa and interactive sculpture; 

or such as «Space Invader», a lamp with contours as 

extraterrestrial as they are earthbound, recalling three-

footed pots used in old village kitchens. All these have 

been attractions at international exhibitions, thanks to 

their elegant and contemporary lines. 
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Será que uma mesa necessita de quatro pernas 
e uma base? Será que uma cadeira necessita 
realmente de ter um apoio? Ou será ainda que 
uma estante precisa mesmo de prateleiras? Para a 
marca belga Hoet Design estas perguntas têm só 
uma resposta: Não. Não, porque na sua essência 
estabelece uma postura que questiona o que 
aparentemente parece óbvio. Ou seja, partindo 
de objectos que preexistem a Hoet subverte os 
conceitos tradicionais 
Criando uma experiência sensorial em cada peça, a 
marca entrou no mercado em 1989 com uma linha 
de óculos com o nome Theo (anagrama de Hoet). 
Mas o desejo de criar novos significados levou-os a 
alargar o leque de projectos a outros acessórios e 
ao mobiliário contemporâneo.
Materiais como o alumínio, o aço e o acrílico são 
colocados ao serviço da estética e, muitas das 
vezes, de uma simplicidade arrebatadora.

Does a table really need four legs and a base? Does a 

chair really need support? Or does a bookcase really need 

shelves? For Belgian brand Hoet Design the answer to 

these questions is a simple «No». No, because in their 

essence a stance is established that questions what 

apparently seems obvious. That is to say, starting with 

objects that already exist, Hoet subverts traditional 

concepts.

Creating a sensorial experience with each piece, the 

brand first entered the market in 1989 with a range of 

glasses with the name Theo (an anagram of Hoet). But 

the desire to create new meanings led them to expand 

their range of projects to include other accessories and 

contemporary furniture.

Materials such as aluminium, steel and acrylic are used in 

the name of aesthetics and very often to create objects 

of stunning simplicity. 

<Design> Design

Hoet
Figuras Impressivas
Impressive Figures
Texto de Text by Cátia Fernandes 

www.hoet.be
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<Secção> Section

Depois de trabalharem 
com importantes nomes 
da arquitectura mundial, 
Alexander Plajer e Werner 
Franz formaram em 1996 um 
gabinete que se movimenta 
de forma marcante no 
universo da arquitectura 
de interiores. Já criaram 
a imagem corporativa de 
marcas como a BMW ou a 
Timberland e têm agora no 
nosso país alguns dos seus 
mais recentes projectos.

Que valores persegue o  
plajer & franz studio?
Tentamos desenvolver 
arquitectura e interiores 
modernos e minimais, com 
o contraste de materiais 
opulentos, o delicado com o 
rude, o gélido com o quente. 
Tudo serve desde que não seja 
aborrecido. Nada é medíocre 
e a consistência é absoluta. É 
suposto durar por algum tempo, 
não queremos ser datados!

Quais as principais influências 
que receberam durante a vossa 
formação e que influências 
recebem ainda hoje?
Nós baseamos o nosso estilo 
nos conceitos dinâmicos e 
futuristas dos anos 50 e 60. 
Nessa altura a capela em 
Ronchamp de Le Corbusier 
apareceu como um tornado 
congelado e de cimento no meio 
dos cubos pálidos de Bauhaus, 

After working with important 
names in world architecture, 
in 1996 Alexander Plajer and 
Werner Franz formed the 
practice that would go on to 
make waves in the universe 
of interior design. They have 
already been responsible for 
corporate image for brands 
such as BMW and Timberland, 
and have now some of 
their latest projects here in 
Portugal.  

What values does plajer & franz 

studio work to?

We try to develop modern and 

minimalist architecture and interiors 

with the effective contrast of 

opulent materials, the smooth with 

the rough, the ice-cold with the hot. 

Anything goes, as long as it isn’t 

lukewarm. Nothing is mediocre 

and consistency is absolute. It is 

supposed to survive for some time; 

we don’t want to be dated!

What were the main influences 

guiding you through your training 

and what influences have an effect 

on you now?

We base our style on the dynamic, 

futuristic concepts of the 1950`s and 

1960´s. In those years Le Corbusier’s 

sweeping Ronchamp chapel 

appeared like a tornado frozen in 

concrete amid the anaemic Bauhaus 

plajer & franz studio
«Não queremos ser datados»
«We don’t want to be dated»
Texto de Text by Cátia Fernandes
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by plajer & franz studio

1

2 3 4

1. 3. 4. 5. Vivico, Berlim
2. Alexander Plajer e Werner Franz
1. 3. 4. 5. Vivico, Berlin

2. Alexander Plajer and Werner Franz

<Entrevista> Interview
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a provar que o modernismo 
também podia ter uma dimensão 
sensual. A combinação de 
superfícies evocativas da 
madeira quente com o frio 
cimento fez a diferença. Este 
era o modernismo inspirado 
da América do Sul que foi 
igualmente apresentado nos 
espaços plenos de energia 
criados por Oscar Niemeyer, cuja 
tradição o plajer & franz studio 
está a seguir.

Como alcançam, através de que 
processo, a imagem formal de 
determinado projecto? É um 
processo racional ou intuitivo?
Como já mencionei tudo serve. 
Somos influenciados por várias 
coisas. Depois sentamo-nos 
com a equipa de design em 
workshops. Uma coisa é certa, 
o projecto nunca é o resultado 
de frases arquitecturais e 
egocêntricas 

cubes, proof that modernism could 

also have a sensual dimension. The 

combination of evocative surfaces 

of warm wood with cool concrete 

made the point. This was the inspired 

modernism of tropical South America 

that was also present in the energy- 

-charged spaces created by Oscar 

Niemeyer, in whose tradition  

plajer & franz studio are continuing.

How and with what process do you 

arrive at the formal image of a given 

project? Is this a rational or intuitive 

process?

As mentioned before anything goes. 

We get influenced by a lot of things. 

Than we sit together with the design 

team in workshops. Only one thing 

is for sure: the project is never a 

result of typical egomaniac and 

architectural phrases.

Desenvolvem também a 
identidade corporativa de 
várias marcas. Pode enumerar 
algumas e que principais 
desafios vos são impostos?
O primeiro grande desafio é 
convencer o cliente de que 
uma boa identidade da marca 
e a arquitectura aumenta 
a sua importância de uma 
forma considerável. Uma vez 
elaborada é possível investigar 
os verdadeiros valores da marca, 
quem é o cliente, como vai ser 
a sua apresentação futura, 
etc. Isto não quer dizer que se 
possa desenvolver uma nova 
identidade para a marca de dois 
em dois anos. Ela tem de ser 
ao mesmo tempo intemporal e 
permitir que possa crescer com a 
própria marca. Parece simples… 
mas não é. 

You also develop corporate 

identities for several brands. Can 

you tell us about some and about 

the main challenges you are faced 

with?

The first big challenge is to convince 

the client that good brand identities 

and brand architecture increases 

the brand value in a big step. Once 

that is done you can face the brand 

and investigate its real brand 

values: who is the client; what will 

be the future look for this brand, 

etc. It is not that you can develop 

a new identity every two years for 

one brand. It has to be timeless and 

also allowed to grow with the brand. 

That sounds simple… but it is not.

6

7

8

9

10

6. 7. Hotel Porto Palácio
8. Universum Lounge, Berlim
6. 7. Porto Palácio Hotel

8. Universum Lounge, Berlin 

 

9. 10. Apartamentos da Lagoa, Troiaresort
9. 10. Lagoon Apartments, Troiaresort

<Entrevista> Interview
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Várias obras em Portugal têm a assinatura do 
plajer & franz studio. Que projectos estão a 
desenvolver neste momento?
Terminámos há pouco tempo o projecto do Hotel 
Porto Palácio e o stand de vendas do projecto 
da Efanor. Neste momento trabalhamos nos 
Apartamentos da Lagoa do projecto Troiaresort. É 
um projecto muito interessante na medida em que 
vai estar envolvido pela natureza, não é a habitual 
casa com vista para o mar. O uso de matérias 
naturais em contraste com as superfícies simples, 
como o cimento, não pretende copiar a natureza 
mas antes fundir-se nela.

Many works in Portugal have been designed by  

plajer & franz studio. What projects are you working on 

at the moment?

We just finished the Porto Palácio Hotel and the sales-

pavillion for the Efanor project. Right now we are working 

on the Lagoon Villas at the Troiaresort project. It is a very 

nice project because it will be surrounded by nature. It is 

not the usual look-at-the-beach house. The use of natural 

materials in contrast with simple surfaces, like concrete, 

tries not to copy the nature but espouse it.

11

12
12

15

11. 12. 15. s.Oliver
13. Expo Real Stand
14. Estée Lauder
16. 17. BMW

<Entrevista> Interview
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What is your opinion of architecture in Portugal today?

Portugal has a great tradition of architecture. Nowadays 

many good buildings are designed by Portuguese 

architects. Very modern and straight forward. We like it 

a lot.

Speaking globally, do you believe cities will be better in 

the future? Why?

If you are a city-child you always believe in the city. 

Globally speaking is not possible for cities because Berlin 

(which constantly changes) will be always different to 

New York City (which has become too cleaned up in the 

last years).

18. Blossom Hills | 19. Azure Gardens  
20. Beach Apartments

<Entrevista> Interview

18

2019

Como observam a arquitectura que se faz em 
Portugal?
Portugal possui uma grande tradução na 
arquitectura. Hoje vários bons edifícios são 
desenhados por arquitectos portugueses. 
Modernos e descomplicados. Nós gostamos muito.

Em termos globais, acredita que vamos ter 
melhores cidades no futuro? Porquê?
Se és um «filho da cidade» vais sempre acreditar 
nela. Falando globalmente isso não é possível 
com as cidades porque Berlim (que muda 
constantemente) será sempre diferente de Nova 
Iorque (que se tornou bastante «limpa» nos 
últimos anos).
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Que valores é que as áreas em que o Grupo SIRAM 
actua têm em comum?
Em todas as nossas áreas de negócio nós não 
competimos através do volume, competimos 
através da diferenciação. Portanto, todos 
os nossos negócios individualmente são 
relativamente pequenos, no seu conjunto poderão 
ser volumosos, e todos eles se distinguem da 
concorrência pela inovação e pela diferença de 
abordagem relativamente ao que fazem os nossos 
competidores. Esse é um valor comum e basilar a 
todos os nossos projectos.

Neste momento a «área estrela» é o turismo. Que 
conceito é esse de Turismo Residencial?
É um conceito que se vem consolidando nos 
mercados nacionais e internacionais. Distingue-
se do turismo tradicional na medida em que este 
implica o alojamento dos visitantes e o turismo 
residencial implica a venda da propriedade, do 
alojamento ao próprio visitante. Implica que o 
visitante quando visita ou, às vezes, antes de visitar 
faça um grande investimento no país ou na região 
e essa é logo uma captação de divisas que o país 
faz, enquanto no turismo tradicional a captação 
de divisas vai sendo feita apenas na componente 
alojamento. 

Que potencial encontraram na Madeira e nos 
Açores para implantarem este conceito?
Procurámos locais que fossem únicos e que 
tivessem algumas características que permitissem 
essa exclusividade que pretendemos. Achamos que 
as ilhas, só por serem ilhas, já representam algo de 
diferente porque quando vamos para o mercado 
internacional a grande maioria dos nossos 
clientes vivem em plataformas continentais. O 

What common values do the areas have in which SIRAM 

Group operates?

In every business area we do not compete in terms of 

volume, we ensure competitiveness by being different. 

Nevertheless, individually each of our businesses is 

relatively small, as a whole they can be large, and each 

of them stands out from the competition in terms of 

innovation and through the different style of approach 

in relation to our competitors. This is a founding and 

common value to all our projects.

At the moment the «star area» is tourism. What is 

Residential Tourism as a concept?

It is a concept with growing importance in the local 

and international market. It is different to traditional 

tourism in that this implies accommodating visitors and 

residential tourism implies selling property, selling the 

accommodation to the visitor. It implies that the visitor, 

when visiting, or sometimes, before visiting, makes a 

major investment in the country or region and in this the 

country immediately receives foreign investment, while in 

terms of traditional holidaymaking the only investment is 

in accommodation.

What potential did you find in Madeira and in the Azores 

to establish this concept? 

We looked for places that are unique and which present 

characteristics that allow the exclusiveness we are 

hoping to achieve. We believe that these islands, 

simply because they are islands, already represent 

something different, because when we talk in terms 

of the international market, most of our clients live on 

continental landmasses. The «Island Destination» already 

ensures a product’s uniqueness, its very location, in the 

middle of the Atlantic Ocean, creating a reconciled blend 

of closeness and distance.

Grupo SIRAM
«Competimos através da diferenciação»
«We ensure competitiveness by being different»
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photos by Miguel Costa

Sílvio Santos é o presidente do Grupo que, 20 anos após a sua fundação, abarca hoje áreas tão 
importantes como a energia, o turismo, eventos e bem-estar. O forte investimento no turismo 
residencial nas ilhas dos Açores, Madeira e agora em Cabo Verde é sinónimo de distinção e faz 
da SIRAM Tourism uma marca de prestígio no segmento da imobiliária de luxo.

Silvio Santos is chairman of the group, which 20 years since it was founded, is now active in 
areas as important as energy, tourism, events and well being. Major investment in residential 
tourism in the Azores, Madeira and now in Cape Verde has ensured SIRAM Tourism’s position 
as a prestige brand in the luxury real estate market.

«Destino Ilha» já cria uma diferença, o próprio 
posicionamento, a meio do Oceano Atlântico, 
cria um misto de proximidade e distância que nós 
temos sabido conciliar.

A existir algo do género em Portugal Continental 
onde seria?
Claramente no Douro. Não nos surgiu ainda 
nenhuma oportunidade e nós também entendemos 
que o envolvimento que temos nas ilhas é bastante 

If you were to develop something similar in mainland 

Portugal, where would it be?

Obviously the Douro. As yet no opportunity has come 

our way and we also understand that our involvement in 

the islands is major and means we need to concentrate 

our efforts in these regions. But if we had to invest 

somewhere on the mainland we would look to northern 

Portugal and in particular to the Douro region.

<Entrevista> Interview
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grande e exige que concentremos os esforços 
nessas regiões. Mas se tivéssemos que fazer uma 
aposta no Continente português certamente que 
olharíamos para o norte do país, para a região do 
Douro com especial atenção.

2008 vai ser um ano importante….
2008 vai ser simultaneamente um ano de 
inaugurações e um ano de lançamento de novos 
projectos. Temos prevista a inauguração do 
Colombo’s Resort em Outubro e temos prevista a 
inauguração do Hotel Residence Conde Carvalhal 
até ao final do primeiro trimestre de 2008. Em 
simultâneo temos previsto, em 2008, o lançamento 
de novas obras, nomeadamente a construção do 
primeiro resort no campo de golfe da Batalha, nos 
Açores, a construção do Solar das Necessidades, 
em Ponta Delgada, e Solar de Baixo, em Angra do 
Heroísmo, que são dois projectos integrados no 
conceito de Azores Residence Club, conceito esse 
que se distingue do Azores Golf Islands porque não 
funciona dentro dos campos de golfe mas funciona 
à volta de edifícios históricos, da reabilitação.

Olhando para a frente, o que é que ainda falta 
conquistar?
Muita coisa (risos). Falta conquistar a continuidade 
da confiança do mercado que é uma coisa muito 
difícil. Preservar a confiança que o mercado 
deposita em nós é normalmente mais difícil do que 
conquistar essa confiança.

2008 will be an important year…

2008 will be both a year of openings and a year for 

launching new projects. We plan to open Colombo’s 

Resort in October and we are also planning to open 

the Hotel Residence Conde Carvalhal by the end of 

the third quarter of 2008. We also plan to launch new 

developments in 2008, including the construction of the 

first resort in the Batalha golf course in the Azores, the 

construction of the Solar das Necessidades, in Ponta 

Delgada, and the Solar de Baixo, in Angra do Heroísmo, 

two projects within the Azores Residence Club concept, 

separate from the Azores Golf Islands concept, as they 

do not operate within golf clubs, rather surrounded by 

historic buildings.

Looking ahead, what is left to be conquered?

So many things (laughter). We still need to conquer 

continuity in market confidence, something that is very 

difficult. Maintaining the confidence the market stores 

in us is normally more difficult that winning it in the first 

place.

Colombo’s Beach & Spa Resort

Com abertura prevista para Outubro de 2008, o 
Colombo’s Resort, na Madeira foi o primeiro grande 
projecto do Grupo SIRAM. Totaliza uma área de 
cerca de 140.000 m2, sendo 92.000 m2 destinados 
a áreas verdes. A gestão hoteleira ficará a cargo 
da prestigiada cadeia Starwood Hotels & Resorts, 
passando o Colombo’s a figurar no exclusivo 
portfolio da Luxury Collection. Integrado no 
conceito de turismo residencial, o empreendimento 
é composto por moradias turísticas, apartamentos 
turísticos, suítes hotel, Spa, Kid’s Club, hotel cinco 
estrelas, casino, lojas, restaurantes e bares.

Due to open in October 2008, Colombo’s Resort, in 

Madeira was the first major project for the Grupo SIRAM. 

In all it covers a total area of 140.000 m2, with 92.000 

m2 planned for green areas. Hotel management will be 

assured by prestigious hotel chain Starwood Hotels & 

Resorts, with Colombo’s entering the chain’s exclusive 

portfolio – The Luxury Collection. Adhering to the concept 

of residential tourism, the development features holiday 

houses, apartments, a suite hotel, spa, Kid’s Club, five-star 

hotel, casino, restaurants and bars.
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Em 2005 a SIRAM Tourism comprou a VerdeGolfe, 
proprietária do Campo de Golfe da Batalha e 
Campo de Golfe das Furnas. Com o objectivo de 
transformar os Açores num destino privilegiado 
do golfe, a SIRAM Tourism deu início a um projecto 
único sob a égide da marca Azores Golf Islands, 
cujo investimento global foi estimado em 700 
milhões de euros. Numa primeira fase far-se-á 
uma intervenção no Campo de Golfe da Batalha. 
O projecto, a cargo de Nuno Leónidas Arquitectos 
e Miguel Saraiva e Associados, aborda a natureza 

como pivot de toda a operação. O empreendimento 
turístico de luxo da Batalha incluirá 210 
apartamentos em condomínios privados a norte do 
terreno, dez moradias de luxo a sul e uma unidade 
hoteleira com 100 quartos, apartamentos anexos 
ao hotel, Spa cinco estrelas, centro de conferências 
e uma série de infra-estruturas de desporto e lazer 
na zona centro. Numa etapa posterior do projecto 
global estão previstos a segunda fase do projecto 
imobiliário da Batalha, um terceiro campo de golfe, 
o projecto imobiliário da Ilha do Faial e um quarto 
campo de golfe com local ainda por definir.

Azores Golf Islands
In 2005 SIRAM Tourism purchased VerdeGolfe, owner 

of Batalha Golf Course and Furnas Golf Course. With 

the aim of transforming the Azores into a prime golfing 

destination SIRAM Tourism began work on a unique 

project under the protection of the Azores Golf Islands 

brand, involving an overall investment of 700 million 

Euros. In a first phase, work is taking place at Batalha 

Golf Course. The project, designed by Nuno Leónidas 

Arquitectos and Miguel Saraiva e Associados, approaches 

nature as a fulcrum to the entire operation. The Batalha 

luxury tourist development will include 210 apartments 

in private condominiums at the north end of the site, 

ten luxury properties to the south, a hotel with 100 

rooms, apartments adjoining the hotel, a five-star spa, 

conference centre and a series of sporting and leisure 

facilities in the central area. In a subsequent part of the 

overall project plans include the second Batalha real 

estate phase, a third golf course, the Ilha do Faial real 

estate project and a forth golf course in a location yet to 

be defined. 
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Solar das Necessidades

Num intenso projecto de recuperação realizado 
pela Azores Residence Club, os arquitectos 
Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro 
devolveram a vida ao Solar das Necessidades, 
um edifício brasonado do século XVII, património 
arquitectónico de interesse regional, e um exemplo 
perene do estilo Barroco Popular.
O edifício histórico irá dar lugar a um Centro de 
Eventos rodeado por dois conjuntos distintos 
de edificações – um com 12 edifícios designados 
de Edifícios do Parque com 96 apartamentos 
turísticos e outro com o nome de Edifício da Piscina 
com 60 apartamentos.

In an intense renovation project carried out by Azores 

Residence Club, architects Carlos Guimarães and Luís 

Soares Carneiro have breathed life back into the Solar 

das Necessidades, a stately building dating from the 

17th Century, a listed building and a timeless style of the 

Popular Baroque style.

The historic building will make way for an Events Centre 

surrounded by two groups of buildings – one with 12 

buildings with the name Edifícios do Parque with 96 

holiday apartments  and another with the name Edifício 

da Piscina with 60 apartments.

Madeira Golf Residence Club

O Madeira Golf Residence Club forma um conjunto 
de condomínios turístico-residenciais de luxo 
cujo posicionamento no terreno permite avistar 
um cenário marítimo deslumbrante. Situado no 
Funchal, o projecto é da responsabilidade do 
arquitecto Luís Vilhena, ocupando uma área de 
cerca de 500.000 m2. O hotel de cinco estrelas, 300 
moradias, entre o T2 e o T6, em lotes de 250 m2, 
zonas de lazer, comércio e serviços compõem a 
oferta do Madeira Golf Residence Club. Com Hand 
made perfect for you é dada a possibilidade ao 
cliente de escolher entre três opões de alojamento 
interno para cada projecto modular.

The Madeira Golf Residence Club forms a group of luxury 

residential tourism condominiums whose positioning 

enables the view of a stunning seascape. Located in 

Funchal, the project has been designed by architect Luís 

Vilhena, and occupies an area of around 500,000 m2. The 

Madeira Golf Residence Club includes a five-star hotel, 

300 properties, in two to six-bedroom variants, in plots of 

250 m2, as well as leisure, commercial and service areas. 

With the «Hand made perfect for you» concept, the client 

is given the chance to choose between three internal 

housing options for each modular project. 
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Reconhecida pelos diversos projectos de 
excelência em curso nas ilhas dos Açores, Porto 
Santo e Madeira, a ALR – Azores Loft Residence 
deu início à reconversão dos Antigos Secadores 
da Fábrica de Tabacos Micaelense visando a sua 
transformação num conjunto residencial turístico.
Localizado em Ponta Delgada, o projecto 
arquitectónico tem assinatura da Diâmetro e 
inclui, numa área de 7.230 m2 de terreno, 193 
apartamentos, 36 lofts, de tipologias T1, T2 
e T3 e um edifício multifuncional com cinco 
unidades comerciais e sete unidades destinadas a 
escritórios.

Azores Loft Residence

Recognised for the many quality projects underway in 

the Azores, Porto Santo and Madeira, ALR – Azores Loft 

Residence has begun conversion work on one of the 

buildings of the old Micaelense Tobacco Factory, with its 

transformation into a residential tourism complex.

Located in Ponta Delgada, the architecture design for the 

project comes care of Diâmetro and includes, on a plot of 

some 7,230 m2, 193 apartments, 36 lofts, in one, two and 

three-bedroom formats and a multipurpose building with 

five commercial units and seven units for office use. 

Desenvolvido pela Azores Residence Club, o 
projecto Solar de Baixo visa a reconversão e a 
reabilitação de um edifício do século XIX, em Angra 
do Heroísmo, classificado como de Interesse 
Público, conhecido por «Casa Henrique de Castro, 
Quinta da Silveira».
Da autoria do Arquitecto Fernando Barata, da 
Diâmetro, o projecto engloba a recuperação e a 
adaptação do imóvel, destinado à realização de 
eventos culturais, e a construção de oito novos 
núcleos com 32 apartamentos turísticos, que se 
distribuirão harmoniosamente nos 14.000 m2 do 
terreno.

Solar de Baixo
Developed by Azores Residence Club, the Solar de Baixo 

involves the conversion and redevelopment of a 19th-

century listed building in Angra do Heroísmo, known as 

«Casa Henrique de Castro, Quinta da Silveira».

With designs from architect Fernando Barata, from 

Diâmetro, the project includes the renovation and 

adaptation of the building, destined for the realisation 

of cultural events, and the construction of eight new 

clusters with 32 holiday apartments, to be distributed 

harmoniously throughout the plot of 14,000 m2.
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«Cozinha de Emoções». É com esta apelativa 
classificação que o restaurante «O Molhe», 
localizado no Forte de Nossa Senhora da 
Conceição, na Pontinha, Funchal, irá propor 
um conjunto de propostas gastronómicas 
respeitadoras das tradições locais, com 
apontamentos contemporâneos e criativos.
Tendo como Chef Consultor José Avillez, «O 
Molhe» resulta da parceria entre o Grupo Lágrimas 
Hotels & Emotions, responsável pela gestão do 
restaurante, e a empresa Molhe – Exploração de 
Restaurantes, Lda, do Grupo Siram, concessionária 
do espaço.

«O Molhe»

«Kitchen of Emotions». With this appealing name the 

restaurant «O Molhe», located in Forte de Nossa Senhora 

da Conceição, in Pontinha, Funchal, will offer a collection 

of gastronomic proposals allusive to local traditions, with 

a touch of the contemporary and creative.

With consultant chef José Avillez, «O Molhe» results from 

the partnership between the Grupo Lágrimas Hotels & 

Emotions, responsible for running the restaurant, and the 

company Molhe – Exploração de Restaurantes, Lda, of the 

Grupo Siram, owner of the venue.

Localizadas em Porto Santo, as Casas da Várzea 
são o lugar de eleição para umas férias de sonho. 
Integrada no conceito de turismo residencial, 
a propriedade prevê a construção de várias 
habitações de dois pisos. A relação entre os 
pisos não é simétrica nem segue os padrões da 
centralidade, na medida em que eles se adaptam 
de acordo com a orientação mais adequada da 
luz do sol e das vistas, para uma maior fruição da 
paisagem. 

Casas da Várzea

Located in Porto Santo, Casas da Várzea is the ideal 

place for a dream holiday. Adhering to the concept of 

residential tourism the property includes the construction 

of several two-storey houses. The relationship between 

the floors is not symmetrical nor does it follow any notion 

of centrality, in that they adapt according to the most 

appropriate direction for capturing sunlight and enjoying 

views, to better enjoy the landscape.
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No declive da montanha, o golfe ganha destaque 
em Porto Santo pela mão da SIRAM Tourism. Numa 
atmosfera natural ímpar, com o encanto inebriante 
que só o Arquipélago da Madeira possui, os Solares 
do Golf compreenderão villas para férias ou 
grandes moradias de programa vasto e complexo, 
todas elas sofisticadas. O sopro do Atlântico chega 
até este conjunto residencial de luxo, diante do 
golfe e junto ao principal curso de água.

Solares do Golfe

Golf is highlighted on the mountain slope in Porto 

Santo thanks to SIRAM Tourism. In a unique natural 

atmosphere, with the overwhelming charm that only 

the Madeiran Archipelago can offer, Solares do Golf will 

include a sophisticated selection of holiday villas and 

large properties. An Atlantic breeze reaches this luxury 

residential complex, located in front of the golf course 

and next to the river. 

Due to open in March 2008, the Hotel Residence Conde 

de Carvalhal is an innovative luxury residential concept 

for senior residents and tourists. Benefiting from the 

quality of life and the Madeiran climate, the development 

includes ten double rooms, six single rooms, and two 

suites. Guests or residents can count on a dedicated team 

of professionals including nurses from the 24-hour clinic, 

located within the development, and with a series of 

leisure activities, for the good of body and soul.

Com a data de inauguração prevista para Março 
de 2008, o Hotel Residence Conde de Carvalhal 
é um conceito habitacional de luxo inovador 
direccionado para residentes e turistas seniores. 
Beneficiando da qualidade de vida e do clima 
Madeirense, o empreendimento é composto por 
dez quartos duplos, seis quartos individuais e duas 
suítes. Os hóspedes ou moradores poderão contar 
com uma equipa dedicada de profissionais que 
inclui enfermeiros da Clínica 24, sedeada dentro do 
empreendimento, e com uma série de actividades 
de lazer para o corpo e para a alma.

Hotel Residence Conde de CarvalhalP
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O Grupo SIRAM aposta forte no turismo em terra… 
e no ar. Recentemente adquirida pelo SIRAM 
Tourism, a Heliatlantis é a escolha perfeita para ter 
uma visão global da beleza madeirense. Com saída 
a partir da baía do Funchal, o helicóptero pode 
levar no máximo cinco passageiros numa excursão 
memorável ou somente numa rápida viagem pelos 
céus da Madeira. Os turistas têm à sua escolha 
diversos passeios: sobrevoar a Baía do Funchal, 
Curral das Freiras, Cabo Girão, Costa Este, Costa 
Oeste e ou de forma total numa volta à ilha.  

Heliatlantis

The Grupo SIRAM invests heavily in earthbound tourism… 

and airbound tourism too. Recently purchased by SIRAM 

Tourism, Heliatlantis is the perfect choice to have an 

overall vision of Madeira’s beauty. Heading out from 

the Bay of Funchal, the helicopter can take up to five 

passengers on a memorable excursion, or just a quick 

flight into the skies above the island. Tourists can choose 

from a number of trips: flying over the Bay of Funchal, 

Curral das Freiras, Cabo Girão, the East Coast, West Coast 

or a trip around the entire island. 

Para mais informações contactar | For more information please contact:

Responsável de Comunicação | Communications Manager

Sofia Ferreira
Tel:  Phone: +351 21 00 79 600 | Fax: +351 21 00 79 605
mail: sofiaferreira@siram.pt  | www.siram.pt
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imobiliários: Lotes para construção de moradias 
com áreas até 5.000 m2, para os quais existe 
liberdade de escolha de arquitectos para o 
desenvolvimento dos projectos; Apartamentos de 
duas a oito assoalhadas que utilizam materiais da 
região; Townhouses, com seis assoalhadas, áreas 
médias de 350 m2, inseridas em lotes de 1.000 m2.
O Belas Clube de Campo oferece ainda um 
Centro Desportivo com Spa, Club House e um 
afamado Campo de Golfe: um «Championship Golf 
Course» de 18 buracos, par 72, com 6.380 metros, 
desenhado por William «Rocky» Roquemore, que 
se estende num acidentado e estimulante terreno, 
emoldurado pelos sinuosos cumes e vales da serra 
de Sintra.

to 5000 square metres, for which owners are free to 

choose an architect to design the plans; apartments in 

two to seven-bedroom variants using regional materials; 

townhouses with up to six bedrooms with average areas 

of 350 square metres, implanted in plots of 1000 square 

metres.

Belas Clube de Campo also contains a Sports Centre with 

spa, clubhouse and famed golf course: an 18-hole, 72-par 

championship course, developing over 6380 metres of 

stimulating and irregular terrain, designed by William 

«Rocky» Roquemore, with a backdrop of the hills and 

valleys of the Serra de Sintra   

www.belasclubedecampo.pt

Belas Clube de Campo
Empreendimento Pioneiro
Pioneering Development

Situado no concelho de Sintra, entre as localidades 
de Belas e Vale de Lobos, a cerca de 20 minutos do 
centro de Lisboa e das zonas turísticas do Estoril, 
Sintra e Cascais, numa região que alia a impressiva 
beleza natural a uma importante tradição histórica, 
o empreendimento residencial Belas Clube de 
Campo estende-se por uma propriedade de  
464 hectares, numa harmoniosa conjugação entre 
superfícies verdes, áreas habitacionais e espaços 
naturais consagrados ao lazer.
Concebido e concretizado pelo Grupo André 
Jordan e com promoção e gestão da Planbelas, 
o Belas Clube de Campo reúne um conjunto de 
características inovadoras que o distinguem dos 
empreendimentos vizinhos, sendo o primeiro na 
Europa a ver certificada a sua gestão da qualidade 
e do ambiente segundo as normas internacionais 
NP EN ISSO 9001:2000 e NP EN ISSO 14001:2004.
O empreendimento oferece diferentes produtos 

Located in the municipality of Sintra, between Belas 

and Vale de Lobos, about 20 minutes from the centre of 

Lisbon and from the tourist areas of Estoril, Sintra and 

Cascais, in a region that combines impressive natural 

beauty with an important historic tradition, Belas Clube 

de Campo residential development stretches over a 

property of 464 hectares, in a harmonious blend between 

green surfaces, residential areas and natural spaces 

dedicated to leisure.

Designed and materialised by the Grupo André Jordan 

and with development and management by Planbelas, 

Belas Clube de Campo combines a series of innovative 

characteristics, which distinguish it from neighbouring 

developments, being the first in Europe to see its quality 

and environmental management certified according to 

the NP EN ISSO 9001:2000 and NP EN ISSO 14001:2004 

international norms.

The development offers a choice of different real estate 

products: plots for villa construction with areas of up 
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Efanor 
Quinta das Sedas
Condomínio de Luxo
Luxury Condominum

Segundo os conceitos do «Novo Urbanismo» o 
Efanor – Quinta das Sedas será uma espécie de 
cidade dentro da própria cidade de Matosinhos. 
O empreendimento integrará um condomínio 
residencial de luxo com um total de  
700 apartamentos, valorizando a extensa área 
verde envolvente. A arquitectura ficará a cargo de 
Alcino Soutinho, com o paisagismo de João Nunes, 
e é promovido pela Sonae Praedium. A conclusão 
está prevista para 2013.

Para mais informações For further information

Tel. Phone: +351 229 515 307
www.efanor.pt

According to the concepts of «New Urbanism», Efanor 

– Quinta das Sedas will be a kind of town within the town 

of Matosinhos. The development will contain a luxury 

residential condominium with a total of  

700 apartments, making the most of the green 

surroundings. The architecture comes care of Alcino 

Soutinho, with landscape design from João Nunes, 

and the project is developed by Sonae Praedium. Its 

completion is planned in 2013.  

P
U

B

A nova Allure com tecnologia GROHE SilkMove®

Equilíbrio perfeito entre formas minimalistas e tecnologia inovadora – 
é o que encontra na nova linha Allure da GROHE. Graças à tecnologia 
GROHE SilkMove® desfruta de um manuseamento mais suave e 
maior precisão na regulação da água durante anos. Allure é mais do 
que prazer para os seus olhos – satisfaz todos os seus sentidos.

www.grohe.com

novo

„A verdadeira beleza surge quando 
o design está em sintonia com 

a tecnologia.“

Os especialistas em água recomendam GROHE:

Japec Jakopin, Designer de barcos, Dinamarca

PT_Minimalist_230x320_RGI  22.01.2007  15:24 Uhr  Seite 1



exclu si vi da de. Os amplos ter ra ços e varan das, as 
espa ço sas áreas inte rio res, com uma  
exce len te ilu mi na ção natu ral, a deco ra ção  
esme ra da, os equi pa men tos e mate ri ais que  
con ju gam qua li da de, design e fun cio na li da de, 
enfim, os mais ínfi mos deta lhes foram pen sa dos 
para uma agra dá vel vida em famí lia. 
Dentro do Resort, há uma vasta gama de ser vi ços 
e estru tu ras, para um esti lo de vida requin ta do. 
O Club House, para além do loun ge com bar, do 
res tau ran te, das áreas mul ti u sos (fes tas, tea tro), 
do clube infan til, da pis ci na inte ri or com jacuz zi, 
do Health Club e do «Spa Express», pos sui mui tos 

roomy interior spaces, with excellent use of natural light, 

the refined décor, the fittings and materials, combining 

quality design and functionality, in brief, the smallest of 

details have been designed to offer the best in family 

living.

Within the resort you will find a wide choice of services 

and facilities to offer the best in luxury lifestyle. The 

clubhouse, besides the lounge and bar, the restaurant, 

the multipurpose areas (parties, theatre), the children’s 

club, the indoor swimming pool with Jacuzzi, the Health 

Club, the «Spa Express», offers many other areas and 

services, giving pleasure and freedom of choice to the 

guests.
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No cen tro do Algarve, bem perto da anti ga vila  
pis ca tó ria do Carvoeiro, está a nas cer o Monte 
Santo Resort, um para í so pri va do, onde os amplos 
espa ços ver des e a brisa marí ti ma con vi vem com o 
con for to e a moder ni da de. 
Rodeado de sober bas pai sa gens natu ra is e  
entre cor ta do por árvo res, jar dins, lago com  
cas ca tas, seis pis ci nas, dois cam pos de ténis e 
par que infan til, o Monte Santo Resort, do Grupo 
Imocom, alia as mais avan ça das téc ni cas  
cons tru ti vas com as tec no lo gi as mais ino va do ras.
A arqui tec tu ra fas ci nan te das 54 mora di as e o seu 
enqua dra men to dota ram-nas de pri va ci da de e 

In the centre of the Algarve, right next to the old fishing 

village of Carvoeiro, the Monte Santo Resort is growing, 

a private paradise, where large green areas and sea 

breezes are joined by comfort and modernity.

Surrounded by stunning scenery and dotted with trees, 

gardens, a lake complete with waterfall, six pools, two 

tennis courts and a children’s playground, the Monte 

Santo Resort, from the Grupo Imocom, combines 

advanced construction techniques with the most 

innovative of technologies.

The fascinating architecture of the 54 houses and 

their surroundings has been endowed with privacy and 

exclusivity. The spacious terraces and verandas, the 

Monte Santo Resort
O Prazer de viver no Algarve
The Plesure of Living in the Algarve
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outros recan tos/ser vi ços que dão ale gria  
e liber da de de esco lha aos mora do res.
Promovido pela Imocom Imobiliária, o  
empre en di men to Monte Santo é uma mais-valia  
no turis mo naci o nal e inter na ci o nal, para que os 
dias sejam sem pre dife ren tes e sem pre igua is na 
qua li da de, luxo e no requin te.

Developed by Imocom Imobiliária, the Monte Santo 

development is a highlight in the national and 

international tourist market, making sure that no day is 

the same and each day is coloured by quality, luxury and 

refinement.

Edifício Infante – Av. D. João II – LT. 1.16.05, 13.° Piso
1998 – 016 Lisboa
Tel. Phone: +351 218 923 030 | Fax: +351 218 923 031
www.montesantoresort.com
imocom@imocom-grupo.com | www.imocom-grupo.com
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Troiaresort
Sobre o Azul Cadente
Blue as your Guide

No coração do Troiaresort, a Área Central congrega 
alguns dos serviços mais importantes de todo 
o empreendimento. É nela que se situam, por 
exemplo, os Apartamentos da Marina. Modernos 
e sofisticados, seguem o traço da arquitectura 
moderna, formas simples que têm como pivot a 
abertura para o exterior. O azul é a nota cadente 
de todos os espaços, ou não estivessem os 
apartamentos aos pés do Estuário do Sado ou 
rendidos ao azul do céu.

In the heart of Troiaresort, the Central Area holds some 

of the development’s most important facilities. It is here, 

for example, that we find the Marina Apartments. Modern 

and sophisticated, they present a modern architectural 

style, simple shapes whose pivot lies in openness to the 

outside world. Blue is the guiding note for every space, 

with the apartments at the edge of the Sado Estuary and 

surrounded by sea and sky.

Localizados na parte ocidental da Área Central do 
Troiaresort, os Apartamentos Turísticos da Praia 
privilegiam o acesso directo ao extenso e dourado 
areal. Os apartamentos foram organizados em três 
diferentes comunidades privadas – Praia I, Praia II 
e Praia III –, cada uma dotada de áreas ajardinadas 
e piscina para adultos e crianças. Troiaresort é 
sinónimo de exclusividade, um lugar próximo da 
perfeição.

Located in the western half of Troiaresort’s Central Area, 

the Beach Tourist Apartments favour direct access to 

the vast stretch of golden sand. The apartments have 

been organised into three different private communities 

– Praia I, Praia II and Praia III –, each enjoys landscaped 

areas and a pool for adults and children. Troiaresort 

is synonymous with exclusivity, a place bordering 

perfection.  

www.troiaresort.net | troiaresort@sonae.pt | Tel. Phone: +351 213 301 200
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Longevity Wellness 
Resort Monchique
Bem-Estar Interior
Inner Well Being

ambiental acompanha toda a linguagem do 
projecto e, ao posicioná-lo em Monchique, garante 
a baixa densidade de construção. Lançar o olhar 
sobre a costa algarvia no final de um dia de passeio 
ou simplesmente de meditação será um dos 
privilégios daqueles que escolherem o Longevity 
Wellness Resort Monchique.
O resort irá dispor de um conjunto de serviços 
hoteleiros e infra-estruturas de qualidade superior 
como é o caso do spa, piscina exterior e interior 
(aquecida), restaurante e bares, biblioteca, sala de 
cinema, sala de meditação, entre outros.
Na calma da montanha, o empreendimento de 
quatro estrelas superior distribuindo-se apenas 
por três pisos de altura, é composto por  
195 apartamentos, variadas áreas de lazer e 

low density construction is guaranteed. Gazing out 

towards the Algarve’s coast to the south, at the end of a 

day out walking or simply spent meditating, will be one 

of the privileges of those who choose Longevity Wellness 

Resort Monchique.

The resort will contain a series of quality hotel services 

and facilities, including the spa, outdoor and heated 

indoor pools, the restaurant and bars, a library, cinema 

lounge, meditation room, amongst others.

In the calm of the mountains, the luxury four-star 

development is distributed over a maximum of three 

storeys, and includes 195 apartments as well as various 

leisure areas and underground parking. Panoramic 

gardens and pathways invite you to go for a stroll around 

the 20,000 square meters of landscaped gardens and 

walking trails. The Longevity Wellness Resort Monchique, 

Montes grandiosos a perder de vista, o verde 
revigorante da vegetação e o azul apaziguador 
do mar rodeiam o Longevity Wellness Resort 
Monchique, um projecto único da Longevity 
Promoção Imobiliária que encontrou na região 
do Algarve o lugar ideal para implantar um 
empreendimento que tem como conceito 
primordial o bem-estar. A forte componente 

Stunning hills everywhere you look, the revitalising 

green of vegetation and the soothing blue of the sea 

surround the Longevity Wellness Resort Monchique, a 

unique project from Longevity Real Estate Developments, 

who found in the Algarve the ideal place to create a 

development where the prime concept is well being. A 

powerful environmental message underpins the entire 

language of the project, and, in building it in Monchique, 
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parque subterrâneo. Jardins panorâmicos e  
trilhos que convidam ao passeio estender-se-ão  
ao longo de 20.000m2. O Longevity Wellness 
Resort Monchique, que estará concluído em 2009, 
aborda o conceito «Condo Hotel» ao fazer a gestão 
turística e manutenção dos apartamentos. Tem 
sido a tendência mais recente das habitações de 
férias permitindo o usufruto pelos proprietários 
bem como a rentabilização através da entrega 
à exploração turística profissional. A Longevity 
estima que os compradores poderão obter um 
retorno anual de 6.5% a 7.5% do investimento a 
partir do terceiro ano da operação, com base numa 
taxa de ocupação de 65%.
Os apartamentos são de tipologia T1, totalmente 
mobilados e constituídos por uma suíte, sala, 
varanda, kitchenette e duas casas de banho 
completas (áreas privadas entre 60 e 89 m2). Cada 
espaço reflecte contemporaneidade e requinte. 
A 45 minutos do Aeroporto de Faro e a 20 minutos 
das praias de Portimão, Alvor e Costa Vicentina, 
o Longevity Wellness Resort Monchique foi 
desenvolvido a pensar em pessoas activas e 
independentes, amantes da natureza em busca do 
melhor da vida.

which is due to be completed in 2009, adheres to the 

«Condo Hotel» concept, with full professional hotel and 

property management services. This is the latest trend in 

terms of holiday homes, allowing owners to enjoy their 

property while they are there as well as benefit from 

rental income while they are away. Longevity calculates 

an annual return of between 6.5% and 7.5% of the 

investment, from the third year of operation onwards, 

based on an occupancy rate of 65%.

Each one bedroom apartment is fully equipped and 

comprises a suite, a living room, a veranda, a kitchenette 

and two complete bathrooms (one ensuite), (private 

areas ranging between 60 and 89 square meters). Each 

space is an image of contemporary flair and refinement. 

45 minutes from Faro International Airport and 20 

minutes from the beaches of Portimão, Alvor and the 

Costa Vicentina, Longevity Wellness Resort Monchique 

has been developed with active and independent people 

in mind, nature lovers in search of the best in life. 

Marina de Vilamoura Marina Plaza – Loja 6
8125-401 Vilamoura
Tel. Phone: +351 289 315 270
Fax: +351 289 323 461
Telm. Cellular Phone: +351 961 371 889
lwrm@longevity.pt
www.longevitywellnessresort.com
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Megacarlton
Real Estate Developers

Quinta das Camélias

Moradias Marechal Gomes da Costa

No Monte de Santa Luzia, a cinco minutos do 
centro de Viana do Castelo, a Megacarlton 
desenvolveu um empreendimento de linguagem 
contemporânea. Ideal para quem aprecia o 
contacto com a natureza, a Quinta das Camélias, 
em fase de acabamentos, divide-se em três áreas: 
a «Casa da Quinta – Club House» (com salão de 
convívio, bar, ginásio e piscina), a segunda com 
moradias agrupadas ao longo do terreno inclinado 
e a terceira área com moradias isoladas com cerca 
de 400 m2, inseridas em lotes de 1200 m2. Em cada 
espaço a exclusividade e o bom-gosto imperam.

In Monte de Santa Luzia, five minutes from the centre of 

Viana do Castelo, Megacarlton has created a development 

of contemporary lines. Ideal for those who enjoy being 

close to nature, Quinta das Camélias, currently being 

completed, is divided into three areas: Casa da Quinta 

– Club House (with communal lounge, bar, gym and 

swimming pool); a second with properties clustered over 

sloping terrain; and a third area with detached properties 

with areas measuring 400 square metres, stood in plots 

of 1200 square metres. Exclusiveness and good taste can 

be felt throughout the complex.

Em fase de acabamentos, as moradias Marechal 
Gomes da Costa reflectem um traço actual. 
Situadas junto à Avenida que lhes dá o nome, 
foram implantadas numa das zonas mais nobres 
da cidade do Porto, tendo a norte a Quinta do 
Consulado do Brasil e guardadas por muros altos 
para um maior desfrute da privacidade.
A Himahomes (Grupo Megacarlton) promove assim 
moradias exclusivas com áreas de 
420 m2 e tipologias T4 (com garagem para três 
e quatro carros). Este empreendimento possui 
acabamentos de elevada qualidade e materiais de 
alta performance.

In their final stage of completion, the Moradias Marechal 

Gomes da Costa reflect a contemporary design. Located 

next to the avenue that gives them their name, these 

properties are situated in one of the most exclusive parts 

of the city of Oporto, with the Brazilian consul’s residence 

to the north and protected by high walls, improving 

privacy levels. 

Himahomes (Grupo Megacartlon) has developed exclusive 

four-bedroom properties with areas of 420 square metres 

(with garages for three or four cars). The development 

enjoys top quality finishes and high performance 

materials.
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Citadela Habitações Unifamiliares
Detached Property

Em perfeito equilíbrio com a natureza, o projecto 
Citadela foi concebido numa extensa área verde, 
convivendo com plantas, flores tropicais e as duas 
piscinas comuns que enriquecem a paleta de cores 
da paisagem. O Empreendimento situa-se nas 
colinas do golfe, em Vilamoura XXI, abraçado pelos 
«fairways» e lagos do Millenium Golf Course. Ao 
todo, 44 apartamentos divididos em T2, T3 e T3 
duplex. Com localização privilegiada, está a apenas 
a 200 metros do club house que serve os Golfes 
Millenium e Laguna. 

In perfect harmony with nature, the Citadela project was 

designed in an expansive green space, shared with plants, 

tropical flowers and two communal pools that enrich 

the landscape’s palette of colours. The development is 

located in the golf hills, in Vilamoura XXI, embraced by 

the fairways and lakes of Millennium Golf Course. The 

complex’s 44 apartments are available in two, three, and 

three-bedroom duplex formats. With its prime location, 

Citadela is located just 200 metres from the clubhouse 

shared by the Millennium and Laguna golf courses. 

A qualidade da concepção e design da Megacarlton 
reflecte-se em cada projecto que a empresa 
empreende, obras que vão desde loteamentos 
residenciais a empreendimentos turísticos, 
fruto da experiência adquirida ao longo dos anos 
em vários países. Nestas moradias de quatro 
frentes situadas junto à Foz e Nevogilde, no 
Porto, prevalece uma linguagem contemporânea, 
valorizando os espaços verdes. Com materiais de 
excelência, as habitações desenvolvem-se ao longo 
de um e dois pisos com áreas amplas.

The quality of design and conception from Megacarlton 

is reflected in every project that the company develops, 

works that range from residential estates to tourist 

developments, the fruit of experience acquired over 

the years in various countries. In these detached 

properties located next to Foz and Nevogilde, in Oporto, 

a contemporary language prevails, with green spaces 

prioritised. With fine quality materials, the properties 

develop over one or two floors, and enjoy generous areas.
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O mais recente projecto da Megacarlton vai nascer 
próximo da frente marítima da Foz do Porto e 
do Parque da Cidade. Com acesso privilegiado 
a centros culturais tão importantes como a 
Fundação de Serralves ou a Fundação Cupertino 
de Miranda, o empreendimento é composto por 
dez moradias exclusivas e luxuosas. Cada uma é 
um hino à estética e à funcionalidade. Revestidas 
de pedra natural, caixilharia de alumínio cor 
champanhe e vidros laminados, as habitações 
possuem uma cave, que inclui garagem para três a 
seis carros, rés-do-chão com 150 m2, primeiro piso 
com 160 m2, com quatro quartos e casas de banho 
privadas, e o segundo com uma área de 100 m2.

The latest project from Megacarlton takes shape close 

to the riverfront area of Foz do Porto and the Parque da 

Cidade. With excellent access to major cultural centres 

such as the Fundação de Serralves or the Fundação 

Cupertino de Miranda, the development is made up of ten 

exclusive and luxurious properties. Each one is a sonnet 

to aesthetics and functionality. Coated in natural stone, 

with champagne coloured window and door frames and 

laminated glass, the properties include basements with 

garage for three to six cars, ground floors with areas of 

150 square metres, first floor with 160 square metres, 

with four bedrooms and en-suite bathrooms, and a 

second floor with 100 square metres. 

Condomínio de Nevogilde

Megacarlton Grupo
Avenida da Boavista, 934, 1.º | 4100-112 Porto
Tel. Phone : +351 226 053 182 | Fax: +351 226 068 509
geral@megacarlton.com | www.megacarlton.com
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Quercasa
Um Olhar no Futuro
An Eye to the Future
Atenta às exigências do mercado, a Quercasa 
desenvolve os seus projectos com a mais 
recente tecnologia no que respeita às questões 
de segurança e à consciência ambiental. A 
empresa, que se dedica à construção (incluindo 
a reabilitação) e comercialização de edifícios de 

Attentive to the needs of the market, Quercasa 

develops its projects using the latest technology in 

terms of security issues and environmental concerns. 

The company, dedicated to construction (including 

renovations) and sales of housing, business and 

service buildings, has created the image of efficiency 

habitação, comércio e serviços, tem na Avenida 
da República, em Vila Nova de Gaia, o Edifício 
Einstein, a personalização da eficiência aliada 
à modernidade. Com sete habitações T4 e uma 
T3, um apartamento por andar, segue o conceito 
de andar moradia. Para visita estão disponíveis 
dois andares modelo: o Futura, mais minimal, e 
o Elegance, que conjuga o contemporâneo e o 
clássico.
Para além do Edifício Einstein, a Quercasa tem 
também em Gaia a comercialização do Edifício 
Teixeira Lopes que segue todos padrões de 
qualidade da empresa. 

and modernity: the Edifício Einstein, on the Avenida 

da República, in Vila Nova de Gaia. With seven four-

bedroom properties and one with three bedrooms, the 

building follows the concept of property floors with one 

apartment per floor. Two floors are open for viewing 

purposes: the Futura, in minimalist design, and Elegance, 

combining contemporary with classic.

Besides the Edifício Einstein, Quercasa also has 

properties for sale in the Edifício Teixeira Lopes in Gaia, 

which adheres to the same high quality levels of the 

company.

Quercasa
Construção, compra e venda de propriedades, Lda
Rua Parque da República, 101 | 4430-164 Vila Nova de Gaia
Tel. Phone: +351 223 700 545 | Fax: +351 223 704 817
info@quercasa.pt | www.quercasa.pt

1. 3.  Andar modelo Futura - Edifício Einstein
2. Edifício Einstein
4. 5.  Andar-modelo Elegance - Edifício Einstein
6. Edifício Teixeira Lopes
1. 3. Showroom apartment Futura - Edifício Einstein

4. 5. Showroom apartment Elegance - Edifício Einstein

1
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A menos de uma hora a norte de Lisboa, 

já se desenha no horizonte aquele que é 

seguramente um dos empreendimentos 

residenciais e turísticos mais exclusivos do 

país: o «Quintas de Óbidos». Localizado nas 

margens da Lagoa de Óbidos, um dos locais 

mais apetecíveis da Costa de Prata, e a 

curta distância da vila medieval de Óbidos, 

combina paisagens de rara beleza natural 

com exclusividade, moradias de luxo com 

privacidade, natureza com amplos jardins, 

lagos com ar puro e tranquilidade, cavalos 

com golfe.

O «Quintas de Óbidos» está implantado 

numa das zonas mais valorizadas pelos 

compradores portugueses e estrangeiros 

para o investimento em casas de férias. 

A razão está à vista: trata-se de uma 

região turística de características únicas, 

marcada por uma extraordinária beleza 

natural, uma vasta riqueza cultural 

e gastronómica, um clima ameno e 

excelentes acessibilidades que permitem a 

ligação com Lisboa em menos de uma hora. 

Acresce que os preços das propriedades 

à volta de Óbidos são em média 30% mais 

baixos do que no Algarve.

Com uma área total de 57,6 hectares, o 

«Quintas de Óbidos» destaca-se como o 

empreendimento mais luxuoso e exclusivo 

de toda a região. Dispondo de apenas  

79 lotes com uma área superior a 5.000m2,  

a exclusividade acaba por ser a sua maior 

imagem de marca, num ambiente de 

grande tranquilidade e privacidade.

As moradias de luxo têm uma área de 

construção acima do solo de 425m2.  

Apesar disso estamos perante um dos 

resorts com o mais baixo índice de 

Less than an hour’s drive north of 

Lisbon you will find one of the most 

exclusive residential tourism resorts 

in the country – «Quintas de Óbidos». 

It is situated on the edge of the Óbidos 

Lagoon, one of the most desirable 

locations of the Silver Coast, and a 

short distance from the medieval town 

of Óbidos. Set in tranquil surroundings 

of rare natural beauty and exhilarating 

fresh air, the resort offers not only 

exclusive luxury properties that enjoy 

the privacy of extensive gardens 

surrounded by lakes, but also horse- 

-riding and nearby first class golf 

facilities.

In fact «Quintas de Óbidos» is located 

in Portugal’s new hot spot for holiday 

homes.  The reasons are not difficult to 

find. This is a tourist region of unique 

character, marked  by an extraordinary 

natural beauty, rich in culture and 

gastronomy, a pleasant all-year-round 

climate and good access to Lisbon which 

can be reached in less than an hour. 

Furthermore, property prices around 

Óbidos are, on average, 30 percent 

lower than in the Algarve.

«Quintas de Óbidos», set in a 57.6 ha  

(140 acres) estate, stands out as 

the most luxurious and exclusive 

development of the entire region. 

Comprising of only 79 building plots with 

each over 5.000m2 (1.3 acres) in size, 

exclusivity and guaranteed peace and 

privacy is the resort’s trade mark and its 

main selling point.

The luxury homes will have an above 

the ground construction area of 

CONTACTS
Sede Main Office: +351 22 606 15 40 
Stand de vendas Sales Office: +351 262 965 030
geral@quintasdeobidos.pt | www.qdo.pt

world number one lady showjumper jessica kürten

“É raro encontrar um projecto com tanta 
qualidade, pelo que foi com muito gosto que 
aceitei o convite para ser embaixatriz deste 
magnífico empreendimento.”

“It’s rare to find a project which offers 

so much, and so I was delighted to accept 

the invitation to be the ambassador for this 

impressive new development.”

Quintas de Óbidos
EXCLUSIVO POR NATUREZA

EXCLUSIVE BY NATURE
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Quintas de Óbidos
construção (7,2%) existentes em Portugal.

Ao todo estão disponíveis 16 modelos de moradias 

diferentes, desenhadas por quatro dos melhores 

arquitectos portugueses – Castello-Branco, Guedes 

Amorim, Ginestal Machado e Miguel Saraiva –, que se 

inspiraram na arquitectura tradicional portuguesa e na sua 

ligação à natureza envolvente. O resultado é um conjunto 

harmonioso, de grande beleza paisagística e de forte cariz 

individual. A privacidade de cada lote é assegurada pela 

generosa dimensão do respectivo jardim onde pontuam 

oliveiras centenárias, pinheiros e jacarandás.   

O masterplan do «Quintas de Óbidos» foi criado pela 

WATG (Wimberly, Allison, Tong & Goo), um dos maiores 

gabinetes internacionais de planeamento de resorts, o 

que garante por si só um cuidado ordenamento, um menor 

impacto ambiental e a melhor integração com a natureza 

circundante. 

Mantendo-se fiel ao espírito do lugar onde está implantado, 

o empreendimento reflecte um ambiente de excepcional 

tranquilidade. Os residentes usufruirão, também, da 

presença de grandes extensões de água, em forma de 

lagos biológicos espalhados por cerca de três hectares, que 

se integram harmoniosamente com os jardins dos lotes. 

Os espelhos de água, para além de proporcionarem uma 

425m2 (4,500 sq ft) and despite this generous size 

the development   has one of the lowest ratios of 

constructed area to green space in Portugal.

There are 16 different villa’s models to choose from 

designed by four of Portugal’s leading architects: 

Castello Branco, Guedes Amorim, Ginestal Machado 

and Miguel Saraiva who have been inspired by the 

traditional Portuguese architectural style and its links 

with the enveloping nature. The privacy of each plot 

is granted by the generous size of its gardens planted 

with   centuries-old olive trees, jacarandas and  pine 

trees.

The «Quintas de Óbidos» masterplan was created by 

Wimberly, Allison, Tong & Goo (WATG) one of the best 

international resorts designers which guaranteed 

special care in the planning and implementation of the 

project with a minimum environmental impact and the 

best integration with the surrounding nature.

In keeping with the spirit of its topographical 

location, the development reflects an atmosphere of 

exceptional tranquility. Residents can enjoy a serious 

of fresh water lakes spread throughout an area of 3 ha 

(7 acres) and which integrate harmoniously with the 

série de paisagens singulares, contribuem para a criação de 

verdadeiros habitats naturais das espécies de fauna local. 

Concebido para se poder contemplar a natureza nas suas 

diversas formas, o empreendimento beneficia de extensos 

percursos pedonais que serpenteiam as margens dos amplos 

lagos e permitem caminhadas calmas e retemperantes ou a 

prática de jogging. 

Os residentes vão ainda poder usufruir de um conjunto 

admirável de equipamentos de lazer. O destaque vai para o 

notável Centro Equestre, desenhado pela cavaleira número 

um mundial de saltos de obstáculos, Jessica Kürten, mas 

também para o animado Country Club. Este será, aliás, o pólo 

agregador de todo o empreendimento. Inclui um fantástico 

Spa, um restaurante e um bar/esplanada, onde a aposta se 

concentra no estilo, conforto e atenção permanente, capazes 

de proporcionar um serviço de elevado nível aos clientes e 

residentes mais exigentes. 

Estão disponíveis, também, duas piscinas (uma aquecida), dois 

campos de ténis, um campo polivalente e um parque infantil. O 

empreendimento será dotado de um heliporto privativo. 

A apenas 300 metros da portaria do «Quintas de Óbidos» 

encontra-se um fantástico campo de golfe de 18 buracos 

desenhado pelo reputado arquitecto inglês Donald Steel.

De uma forma simples e natural, todos os residentes podem 

tirar o máximo partido de um empreendimento único em 

Portugal que oferece de uma só vez: contacto com a natureza, 

tradição, bom gosto, cavalos e golfe. Além de luxo e muita 

exclusividade. 

gardens of each plot. These expanses of water create 

an unique landscape setting and at the same time help 

to provide natural habitats for local species of fauna.

Designed in order to encourage contemplation of 

nature in its many forms, the development benefits 

from extensive walkways which snake around the 

borders of the lakes and also provide pleasant jogging 

or cycling paths. 

Residents also can enjoy a range of leisure facilities, 

notably the Equestrian Centre designed by the world’s 

number one lady show jumper Jessica Kürten and the 

Country Club, the resort’s main focal point.

This will include a fantastic Spa, a restaurant and 

bar with terrace, two pools (one heated) two tennis 

courts, a sports field and a children’s play-area. The 

resort will also have a private helipad.

Just 300 meters from the entrance to «Quintas de 

Óbidos» is a magnificent 18-hole championship golf 

course designed by the renowned English architect 

Donald Steel.

In simple and natural ways, the residents of «Quintas 

de Óbidos» can enjoy the best of life from a unique 

resort that offers contact with unspoiled nature, 

tradition, good taste, horse-riding and golf – all in a 

luxurious and exclusive setting. 

EXCLUSIVO POR NATUREZA

EXCLUSIVE BY NATURE
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Com 20 anos de experiência no sector do mobiliário 
e dos electrodomésticos destinados à cozinha de 
alta gama, a AGS dedica-se à sua representação e 
distribuição no mercado nacional.
Há já 12 anos que a AGS é agente da Gaggenau, sendo 
um dos mais antigos promotores em Portugal da marca 
alemã, conhecida pela sua filosofia de qualidade inscrita 
nos diversos aparelhos que fabrica. No seu showroom 
no Porto, a empresa portuguesa possui a mais completa 
exposição do país de produtos Gaggenau, onde se pode 
apreciar a sua mais recente colecção – a linha Platinum.

AGS, Lda.
Rua Damião de Góis, 68 | 4050 – 221 Porto
Tel. Phone: +351 225 518 565/4 | Fax: +351 225 518 563
info@agslda.pt | www.agslda.pt

Considerada como uma das marcas de cozinha de maior prestígio 
mundial, a Poggenpohl é, há quatro anos, distribuída exclusivamente 
pela AGS no Norte de país, conhecendo um excelente resultado 
graças à qualidade dos materiais, ao rigor da planificação e à 
distribuição dos diversos equipamentos sugeridos pela Poggenpohl.
A AGS recomenda também os tampos Silestone®, da Consentino.

For four years AGS has been the exclusive agent in Northern Portugal for 

Poggenpohl, considered one of the most prestigious makes of kitchen in the 

world, with which AGS has enjoyed considerable success thanks to the quality 

of materials, and expertise planning and distribution of the varied equipment 

suggested by Poggenpohl.

AGS also recommends Silestone® surfaces from Consentino.

With 20 years of experience in furniture and appliances 

designed for high end kitchens, AGS is a trusted name in the 

Portuguese market.

AGS has been an agent for Gaggenau for 12 years, and is one 

of the German brand’s longest serving representatives in 

Portugal, a brand known for its philosophy of quality visible 

in the many items its produces. In its Oporto showroom, the 

Portuguese company boasts the most complete display of 

Gaggenau products in the country, including the brand’s latest 

collection – the Platinum range.

AGS
A Excelência das Cozinhas
The Excellence of Kitchens
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Não faz parte de uma cadeia internacional de lojas 
e também não é um espaço como os outros. É um 
lugar de diferenças, objectos e conceitos criativos, 
fruto de desejos profundos de inovar. Longe do 
habitual circuito comercial, a JIMMY Styleshop 
situa-se no Hotel Ritz em Lisboa, um contexto 
inesperado para uma loja com esta filosofia, aquele 
que fica hospedado no luxuoso hotel. 
Carlos Pissarra quis que a loja tivesse «a escolha 
das escolhas», uma selecção criteriosa, feita pelo 
próprio, capaz de seduzir homens tão importantes 
como Bill Gates ou Agha Khan ou mesmo o 
cidadão mais anónimo. Um misto de sofisticação e 
dramatismo o espaço que acicata ao conhecimento 
de designers nacionais e internacionais. Mas é 
o produto luso que tem cativado maior atenção. 
Numa das edições do Mundo Mix, Carlos Pissarra 
descobriu as potencialidades dos Galos Pop de 
Rute Arnóbio e deu-lhes uma nova casa. Da autoria 
de Tim Madeira, os lustres compõem o ambiente 
cénico da loja. São produto de um intenso trabalho 

It doesn’t belong to an international chain of stores and is 

also nothing like other shops. It is a place of differences, 

objects and creative concepts, the fruit of a deep desire 

to innovate. Far from the usual shopping circuit,  

JIMMY Styleshop is located in the Hotel Ritz in Lisbon 

– an unexpected context for a shop with this philosophy, 

residing in the luxury hotel.

Carlos Pissarra wanted the shop to have «the cream of 

the crop», a studied selection, chosen by himself, able to 

seduce men as important as Bill Gates or the Aga Khan, 

and equally the most anonymous of citizens – a blend of 

sophistication and drama, an inspiring venue to showcase 

national and international designers. But Portuguese 

products attract the most attention here. At one of 

the editions of Mundo Mix exhibition, Carlos Pissarra 

discovered the possibilities of Galos Pop, by Rute Arnóbio 

and gave them a new home. Designed by Tim Madeira, the 

chandeliers add a scenic quality to the shop. They are the 

product of intense research and creativity. Some can now 

JIMMY Styleshop
Um Espaço Cénico
A Scenic Space
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Miguel Costa

<Espaço Público> Public Space
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de pesquisa e criatividade. Alguns abrilhantam 
agora diversos espaços de Paris e dos Estados 
Unidos da América.
Num convite à imaginação, vários outros objectos 
adereçam a JIMMY Styleshop como por exemplo 
as colagens de Carlos Pissarra, o Santo António 
de Nuno Brandão, chás e velas perfumadas da 
marca francesa Mariages Frères ou os perfumes 
Penhaligon’s em exclusivo para Portugal.

be found adding light to spaces in Paris and the USA.

A portal to a world of imagination, many other objects 

adorn JIMMY Styleshop, including collages by Carlos 

Pissarra, a statue of Saint Anthony by Nuno Brandão, teas 

and scented candles from French brand Mariage Frères, 

or Penhaligon’s perfumes (exclusive stockist in Portugal). 

JIMMY Styleshop
Hotel Ritz Four Seasons
Rua Rodrigo da Fonseca, 88 | 1099 - 039 Lisboa
Tel. Phone: +351 213 811 404

<Espaço Público> Public Space



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

23

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

22

Projectado e construído no tempo recorde de dois 
meses e meio por um grupo de peritos reunidos 
pelo atelier Rojkind Arquitectos, o Museu do 
Chocolate da Nestlé, em Paseo Tollocan, na Cidade 
do México, nasceu da necessidade da fábrica de 
uma passagem interior para que os visitantes 
pudessem testemunhar a produção dos seus 
chocolates.
Muito mais do que uma mera passagem, o espaço 
transformou-se no primeiro Museu dedicado ao 

Designed and built in a record time of just two and a 

half months by a group of experts gathered together 

by Rojkind Arquitectos practice, the Nestlé Chocolate 

Museum in Paseo Tollocan, in Mexico City, was born from 

the factory’s need for an inner passage for visitors to be 

able to view the production of its chocolates. 

Much more than a mere passageway, the space has been 

transformed into Mexico’s first museum dedicated to 

chocolate. In the 634 square metre building, developing 

in a zigzag trajectory, visitors discover all about the 

Museu do
Chocolate da Nestlé
Doces Exibições
Sweet Exhibits
Texto de Text by Paula Monteiro

<Arquitectura> Architecture
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chocolate no México. No edifício de 634 m2, que 
se desenvolve ao longo de uma trajectória em 
ziguezague, procede-se à descoberta das origens, 
história e fabrico do chocolate e dão-se a conhecer 
as propriedades nutritivas do doce mais famoso do 
mundo. 
Em forma de um pássaro em origami, de uma nave 
espacial ou de um alebrije – esculturas populares 
mexicanas de animais fantásticos –, o Museu do 
Chocolate da Nestlé delicia crianças e adultos com 
os seus contornos e com o seu guloso recheio.

origins, history, manufacture and nutritional properties 

of chocolate, the world’s most famous sweet.

Shaped like an origami bird, a spaceship or an alebrije 

(popular Mexican sculptures of fantastic animals) the 

Nestlé Chocolate Museum delights children and adults 

with its architecture and its sweet filling. 

<Arquitectura> Architecture

www.rojkindarquitectos.com
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Outra distinção mereceu também Pedro Barata 
Castro no concurso «Vamos fazer Cidade» da 
Trienal de Arquitectura. Numa colaboração com 
Filipa Machado Vaz e Ivo Poças Martins, projectou 
a requalificação de alguns espaços públicos na 
Avenida da Boavista, no Porto, com a inclusão de 
uma ciclovia. A proposta dá lugar à funcionalidade 
e à paisagem verde em vários «locais-chave» da 
Avenida.

Pedro Barata Castro received yet another distinction 

in the «Let’s Make a City» contest of the Architecture 

Triennial. In collaboration with Filipa Machado Vaz and 

Ivo Poças Martins, he has designed the redevelopment of 

some public spaces on the Avenida da Boavista in Oporto, 

with the inclusion of a cycle path. The proposal makes 

room for functionality and green spaces in various «key 

locations» on the Avenida.

A imaginação, qualidade da proposta e a sua comunicação 
justificaram a selecção do júri do concurso «Intervenções na 
Cidade» da Trienal de Arquitectura de Lisboa. O projecto premiado 
de Pedro Barata Castro e Pedro Lopes Ribeiro «abre a porta» a uma 
piscina que admite a mutação a outras actividades mensais. Um 
equipamento de serviço público pensado para um lote na Rua da 
Belavista à Lapa, em Lisboa. 

Imagination, quality proposals and communication are justifications enough 

for its selection by the jury of the «Interventions in the City» contest at the 

Lisbon Architecture Triennial. The winning project from Pedro Barata Castro 

and Pedro Lopes Ribeiro «opens the door» to a swimming pool that allows its 

transformation for other monthly activities. A public service facility designed 

for a plot on the Rua da Belavista in Lapa, Lisbon.

Pedro Barata Castro
Intervenções Premiadas
Award Winning Work
Texto de Text by Cátia Fernandes  
Fotografias gentimente cedidas por Photographs  kindly given by  Pedro Barata Castro

1

2

3

5

4

6

7 8

www.baratacastro.com

1. 2. 3. Proposta vencedora «Intervenções na Cidade»
4. 5. 6. 7. 8. Proposta vencedora «Vamos fazer Cidade»

1. 2. 3. «Interventions in the city» Winning proposal

4. 5. 6. 7. 8. «Let Make a City» Winning proposal

<Arquitectura> Architecture
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Acompanhando a tendência urbana, assiste-se hoje à procura de espaços 
diferenciados, que permitam estar, sentir e saborear. Dinamismo é a palavra de 
ordem, bom-gosto é uma exigência natural. O ‘l Fresco – Restaurante e Wine 
Bar estabelece o conceito de restaurante de charme. A curtos passos da Casa 
da Música, dos grandes hotéis e do distrito financeiro, ‘l Fresco é o novo espaço 
gastronómico promovido pelo Grupo Megacarlton Empreendimentos Imobiliários, 
situado na Avenida da Boavista, no Porto. Moderno e cosmopolita, o restaurante é 
igualmente apaixonado e artístico. O conceito pertence ao jovem arquitecto Miguel 
Meirinhos, responsável pelo projecto de recuperação do edifício do século XX, que 
concebeu um espaço citadino intimamente ligado às tradições, utilizando materiais 
crus, como o aço, a pedra e uma paleta de cores povoada pelo branco, castanho e 
vermelho.
Passando três imponentes portas, uma entrada, com um pé direito alto e obras de 
João Noutel e Paulo Neves, dá as boas-vindas aos convidados no restaurante, que 
irá ser também dinamizador de várias manifestações artísticas e culturais. 
Ao localizar a cozinha aberta no centro, Miguel Meirinhos dividiu o espaço de forma 
a permitir que uma das salas pudesse transformar-se numa área mais reservada. 
No piso inferior outros ambientes ganham vida pela noite dentro.
O bar e a sala, que dá acesso ao pátio exterior e que pode receber música ao vivo, 
juntam-se à oferta gastronómica de pratos nacionais reinventados, plenos de 
sedução.

’l Fresco
Restaurante de Charme
Charm Restaurant
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Orlando Fonseca

‘l Fresco – Restaurante Wine Bar
Av. da Boavista, 934 | 4100-112 Porto
Tel. Phone: +351 226 079 560/8 | Fax. +351 226 079 569
geral@lfresco.com | www.lfresco.com

<Sabores> Flavours

Following urban trends there is a growing demand for venues where one can socialize while 

appreciating and experiencing a rare glass of wine and divine food. Dynamism is the order of 

the day, good taste a natural requirement. ‘l Fresco – Restaurant and Wine Bar, establishes 

the concept of «charm restaurant», a gem of warmth in the heart of the financial district 

and moments from the Casa da Música and major hotels. Located on Avenida da Boavista, in 

Oporto, ‘l Fresco is the new gastronomic venue developed by Megacarlton Empreendimentos 

Imobiliários Group. Modern and Cosmopolitan, the restaurant is equally passionate and 

artistic. The restaurants’ concept was developed by the young architect Miguel Meirinhos 

also responsible for the restoration of the 20th century building. Miguel Meirinhos designed 

an urban setting, intimately tied to the traditional by using raw materials, such as steel, stone 

and a palette of colours that includes white, brown and red.

Through the three imponent doorways, an entrance hall with impressively high ceilings and 

works by João Noutel and Paulo Neves welcome guests into this venue which also hosts 

various artistic and cultural events.

By placing the open kitchen in the center, Miguel Meirinhos achieved a more private and 

intimate feel for one of the dining rooms – a perfect option for the party minded or business 

lunches and dinners. As the evening progresses another atmosphere is brought to life in the 

lower level of ‘l Fresco. A bar and lounge, which lead out to the exterior patio and garden host 

live music events and offer a selection of Portuguese dishes reinvented in style and set to 

seduce all food lovers.
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Para a casa
For the home
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Para si
For you

Capas de iPod. Colecção MG by 
Longchamp.
iPod Covers. MG Collection by 

Longchamp. 

www.longchamp.com 

Mala Agatha Ruiz De La Prada. Colecção 
Outono/Inverno 07/08. 
Mala Agatha Ruiz De La Prada. Autumn / Winter 

Collection 07/08.

www.agatharuizdelaprada.com

Óculos Gucci. Colecção 
Outono/Inverno 07/08.
Gucci Sunglasses. Autumn / Winter 

Collection 07/08.  

www.gucci.com

Eau de Toilette Tintoretto, 50 ml e 100 ml. 
Tintoretto Eau de Toilette, 50 ml and 100 ml. 

www.tintoretto.es

Guarda-chuva Giboulées NM, 
© LOUIS VUITTON / MAZEN 
SAGGAR.
Giboulées NM Umbrella, © LOUIS 

VUITTON / MAZEN SAGGAR. 

www.louisvuitton.com

Alianças Goms Jewelery. 
Colecção More of You.
Goms Jewelery Wedding Rings. 

More of You Collection. 

www.gomsjewelry.com

Relógio Kelly Hermès. À venda 
na loja J. Borges Freitas.
Kelly Watch Hermès. On sale at  

J. Borges Freitas. 

www.jborgesfreitas.pt
www.hermes.com

Vaso Simplicity da Menu. 
Design Pil Bredahl. 
Simplicity Vase from Menu. Design 

by Pil Bredahl. 

www.menu.as

Frappé Piper-Heidsieck por Jaime 
Hayon. 
Frappé Piper-Heidsieck by Jaime Hayon.

www.piper-heidsieck.com
www.hayonstudio.com

Almofadas, edição limitada, 
Asia Glam de Gracinha Viterbo.
Cushions, limited edition, Asia 

Glam by Gracinha Viterbo.

www.gviterbo.com

Cirrus Shelf, vencedor do Red 
Dot Design Award 2006. De 
Doppler e Saner. 
Cirrus Shelf, winner of Red Dot 

Design Award 2006. From Doppler 

and Saner. 

www.dopplerundsaner.ch

Banco OneShot. Patrick Jouin.
OneShot Bench. Patrick Jouin. 

www.patrickjouin.com



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

32

<Arte> Art

1. Manuel Pinto Coelho, «saxarpa»
2. Beatriz Cunha, «Aura»
3. Manuel Cruz Prada, Sem título Untitled

4. Xico Lucena, Sem título Untitled

http://esculturalivre.blogspot.com
http://aesculturarte.blogspot.com

Objectos que apelam aos 
sentidos, que querem ser 
tocados, percorridos. Porque a 
arte é universal, e para todos, a 
Associação de Escultura e Arte 
Contemporânea vestiu o Parque 
de Sinçães, em Famalicão, com 
obras de importantes artistas. 
Manuel Cruz, presidente da 
Associação e escultor, quis tornar 
a arte interactiva, familiarizando 
a população com as criações 
artísticas. A iniciativa, que estará 
patente até ao dia  
1 de Janeiro, recebeu o elogio do 
público. O sucesso repetir-se-á 
em Loures, cidade para onde 
migrará a exposição em Maio e 
Junho de 2008.

Objects that appeal to the senses, 

that want to be touched, walked 

through. Because art is universal, 

and for everyone, the Associação de 

Escultura e Arte Contemporânea has 

decorated the Parque de Sinçães, 

in Famalicão, with important works 

of art. Manuel Cruz, chairman of the 

association and sculptor wanted to 

make art interactive, familiarising the 

population with artistic creations. 

The initiative, which will be on display 

until January 01, 2008, has already 

proved a great success with the 

public. This success is sure to pass 

onto Loures, the town to which the 

exhibition is to move to in May and 

June of 2008.

Arte em Famalicão
Escultura ao Ar Livre
Open Air Sculpture
Texto de Text by Cátia Fernandes  Fotografias de  Photographs by Orlando Fonseca
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Espaços comunicantes… e cada um é o reflexo 
do seu criador. Foi assim a terceira edição na 
cidade invicta da Casa Porto. A mostra, que ganha 
nome por se ter transformado numa plataforma 
de visibilidade para designers de ambientes, 
decoradores e arquitectos, ocupou o edifício da 
antiga companhia de seguros Império, no n.º 84 da 
Rua de Sá da Bandeira.

Communicating spaces…  and each one a reflection of 

its designer. Such was the third edition in Oporto of 

Casa Porto. The exhibition, which has won renown for 

being transformed into a platform of visibility for interior 

designers, decorators and architects, occupied the building 

of the old Império insurance company – Number 84 on the 

Rua de Sá da Bandeira. 

Casa Porto
Desenhando Ambiências
Designing Environments
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Orlando Fonseca

Foram precisos 6.000m2, sete pisos e muita 
criatividade para transformar escritórios 
em estúdios, lofts, sala de jogo e mesmo um 
apartamento inteiro. As tendências dizem 
que o dramatismo está de volta com espaços 
extremamente emotivos.

6000 square metres, seven floors and plenty of creativity 

were needed to transform offices into studios, lofts, a 

games room and even an entire apartment. Trends tell us 

that the dramatic is back with extremely emotive spaces.

1

2 3

6 7

4 5

8 9

1. PROJECTODESIGN | 2. Marta Martins e Pedro Alves | 3. Benedita Seara 4. Jorge Cássio | 5. Paula Nobre | 6. Teresa Passos | 7. Ana Freitas | 8. Mónica Capitão | 9. Anabela Hipólito e Vítor Maciel



Villa unifamiliar concebida a partir de um sistema 
modular da marca portuguesa ModularSystem, 
processo construtivo inovador elaborado por 
Alexandre Teixeira da Silva e Miguel Ribeiro de 
Sousa, do gabinete Arquiporto, a Casa Ideal 2007 
representou, com os seus 1.500 m2 de área de 
implantação, a maior moradia pré-fabricada 

Casa Ideal 2007
Moradia Exemplar
Ideal Home
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Miguel Costa

A detached villa designed according to a modular system 

by Portuguese brands ModularSystem, an innovative 

construction process created by Alexandre Teixeira 

da Silva and Miguel Ribeiro de Sousa, from Arquiporto 

architects, Casa Ideal 2007 represented, with its 1500 

square metres area, the largest prefabricated property 

ever designed, built and decorated on Portuguese soil.

alguma vez desenhada, construída e decorada em 
território nacional.
Exposta no certame preferido pela grande 
maioria dos expositores do sector da Arte de 
Decorar, na Intercasa – Salão Internacional de 
Mobiliário, Decoração e Iluminação, na FIL – Feira 
Internacional de Lisboa, entre os dias 6 e 14 de 

Put on show at the exhibition favoured by the majority of 

decoration and design professionals,  

Intercasa – International Furniture, Decoration and 

Lighting Show, held at Lisbon’s FIL exhibition centre, 

between October 06 and 14, the fourth edition of Casa Ideal 

presented a house with 12 distinct rooms, each one with 
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<Casa Ideal 2007> 

1
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Outubro, a quarta edição da Casa Ideal 
apresentou uma habitação com  
12 distintas divisões, cada uma delas 
com projectos de decoração de interiores 
da autoria de alguns dos melhores 
profissionais de Portugal.
Um conjunto de 19 decoradores e 
arquitectos garantiu a qualidade, rigor 
e apurado sentido estético dos diversos 
aposentos da villa graças às suas 
propostas marcadas por uma singular 
e enérgica criatividade e por uma 
expressiva originalidade.

interior design projects from some of the best 

design professionals in Portugal. 

A group of 19 decorators and architects 

ensured the quality, precision and perfected 

aesthetic feel of the villa’s various rooms, 

thanks to their proposals marked by unique and 

energetic creativity and expressive originality.  
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<Casa Ideal 2007>

7 8

9

1. Paula Laranjo e Vera Moreira 
2. Graça e Gracinha Viterbo 
3. Cristina Jorge de Carvalho 
4.  Casa do Passadiço – Catarina Rosas, Cláudia e Catarina 

Soares Pereira 
5. Gabriela e Rebecca Leon 
6. Ana e Pedro Seiça Ramos 
7. Elsa Matias 
8. Maria Barros 
9. Oitoemponto – Artur Miranda & Jacques Bec 



<SIL 2007> 

Comemorando a sua 10.ª edição, o Salão Imobiliário 
de Lisboa [SIL], realizado nas instalações da FIL 
entre os dias 24 e 28 de Outubro, constituiu um 
evento que mobilizou a atenção de um amplo 
conjunto de expositores – um total de 305 – e 
de um importante número de visitantes: cerca 
de 22.000 pessoas acorreram aos 37.000 m2 
expositivos, distribuídos pelos três pavilhões do 
certame.

SIL 2007
Um Certame de Sucesso
Exhibition Success
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Irina Sedlar

Commemorating its 10th edition, the Salão Imobiliário 

de Lisboa [SIL] (Lisbon Real Estate Fair), held within 

Lisbon’s FIL exhibition centre between October 24 and 

28, represented an event that captured the attention of 

a large group of exhibitors – a total of 305 – and enjoyed 

an impressive visitor count: some 22,000 people passed 

through the 37,000 square metres of exhibition space, 

distributed throughout the show’s three pavilions.

Com o objectivo de constituir uma feira de 
referência ibérica, de promover a participação 
dos municípios com os seus mais emblemáticos 
projectos, de internacionalizar o certame através 
da potenciação da vertente atlântica, sobretudo do 
Brasil e dos PALOPs, a edição deste ano pretendeu 
ainda reforçar a importância deste evento como 
ponto de encontro obrigatório para empresários, 
técnicos e público potencial comprador, tanto a 
nível nacional como internacional. 

With the aim of building an exhibition centre of 

Iberian importance, promoting the participation of 

local authorities with their most symbolic projects, to 

internationalise the fair through the advancement of its 

cross-Atlantic potential and that of Portuguese speaking 

African nations, this year’s edition aimed to reinforce 

its importance as a compulsory meeting point for 

businesspeople, technicians, and the buying public, on a 

national and international scale.
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Paralelamente, o SIL 2007 promoveu diversas 
acções com o intuito de reunir todos os agentes 
do sector, impulsionar o negócio e apresentar 
temáticas estratégicas para o desenvolvimento 
do ramo. Entre elas destacou-se a IV Conferência 
Internacional, na qual se abordaram temas como 
o impacto de projectos estruturantes na área dos 
transportes na economia do país e a criação de 
destinos de turismo residencial.
Outro dos pontos fortes do SIL 2007 foi o Jantar 
Oficial, onde se procedeu à entrega de diversos 
galardões, entre os quais o «Prémio Personalidade 
2007» atribuído a Joaquim Silveira do Grupo SIL 
pelo seu contributo para a promoção do sector 
imobiliário.

At the same time SIL 2007 promoted several events, 

with the aim to bring together different agents from the 

sector, encourage business and present strategic themes 

for the development of the field. Amongst such affairs a 

highlight was the 4th International Conference, where 

subjects such as the impact of structuring projects in 

transport on the country’s economy or the creation of 

residential tourism destinations.

Other strong points at SIL 2007 included the Official 

Dinner, which featured the handing out of several 

awards, including the 2007 Personality Prize, awarded to 

Joaquim Silveira from Grupo SIL, for his contribution to 

the promotion of the real estate sector. 
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<SIL 2007> 

Intercasa 2007
Novas Tendências da Decoração
New Trends in Decoration
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Miguel Costa

Entre os dias 6 e 14 de Outubro de 2007, a INTERCASA – Salão 
Internacional do Mobiliário, Decoração e Iluminação acolheu, 
na FIL, Parque das Nações, inúmeros visitantes, interessados 
em conhecerem as novas tendências dos sectores associados à 
decoração da casa.
Num espaço com mais de 25.000 m2, marcas nacionais e 
internacionais puderam ser apreciadas, bem como propostas 
inovadoras e competitivas, apresentadas pela indústria portuguesa.

Between October 06 and 14, 2007, INTERCASA – International Furniture, 

Decoration and Lighting Fair, held in the FIL exhibition centre in Parque das 

Nações, Lisbon, welcomed countless visitors interested in finding out about 

the latest trends in sectors associated with home decoration.

In a space of over 25,000 square metres, national and international brands 

could be enjoyed, as well as innovative and competitive proposals presented 

by the Portuguese industry.
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1. Wood Space
2. Casa da Pedra
3. 4. Mostra de Design Design Show

5. Casa da Pedra
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SÁTIRA
Mostra de Design
Design Show
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Orlando Fonseca

Numa reunião de talentos, a loja Sátira, no Porto, mostrou alguns 
dos mais recentes trabalhos de arquitectos e designers nacionais e 
internacionais. Aconteceu no passado dia 29 de Outubro. A loja, que 
se dedica ao universo da decoração de ambientes, conta com peças 
assinadas por Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Bernardo 
Távora ou António Citterio, Patrícia Urquiola e Ron Arad. 
Mafalda Nunes, arquitecta e responsável pela marca  
m. n. arquitectura, apresentou objectos da sua colecção  
e novos protótipos. 

In a meeting of talents, last October 29 Sátira, in Oporto, put on display some 

of the latest works from national and international architects and designers. 

The shop, which is dedicated to the world of interior design, contains works 

designed by Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Bernardo Távora, 

António Citterio, Patrícia Urquiola and Ron Arad. 

Architect Malfada Nunes, head of the brand m. n. arquitectura, presented 

items from her collection and new models. 

1

1. Mafalda Nunes, Pedro Nunes e Eduardo Souto de Moura 
2. Mafalda Nunes

2

<Social>

Com o lançamento do BMW X5 em 1999, a marca alemã deu início 
ao inovador segmento dos SAV – Sports Activity Vehicle. Agora, pela 
primeira vez, um BMW X5 surge equipado com um M Sports Package, 
que lhe concede um potencial dinâmico superior. Incluindo contornos 
exteriores de poderosa estética, interiores de design elegante e uma 
suspensão com características desportivas, o M Sports Package 
confere ao novo BMW X5 uma personalidade enérgica e vibrante.
Pára-choques e saias laterais modificados, bancos desportivos, 
aplicações em alumínio e jantes de liga exclusivas de 18’’ são alguns 
dos componentes do M Sports Package, que podem ser combinados 
com outras opções dos programas da BMW, adaptando ainda mais o 
BMW X5 às preferências pessoais de cada um dos seus proprietários.

With the launch of the BMW X5 in 1999, the German manufacturer kicked off 

the innovative SAV (Sports Activity Vehicle) segment. Now, for the first time, 

a BMW X5 appears equipped with an M Sports Package, conferring it greater 

power. Including external contours with powerful looks, elegant design 

interiors and sports style suspension, the M Sports Package gives the new 

BMW X5 an energetic and vibrant personality.

Modified bumpers and side skirting, sports seats, aluminium finishes and 

exclusive 18-inch alloys are some of the components of the M Sports Package, 

which can be combined with other options of the BMW programme, matching 

the BMW X5 even closer to the personal preferences of each of its owners.    

BMW X5 com M 
Sports Package
Um Automóvel Especial
A Special Car
Texto de Text by Paula Monteiro

<Automóvel> Car
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