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Plano de pormenor
Expo 98
O plano de pormenor III, que foi realizado
no âmbito da Expo 98, insere-se no plano
geral realizado sob direção do Arquiteto
Vassalo Rosa. São cerca de 30 dos 300
hectares da área total intervencionada
para a Expo 98, atual Parque das Nações.
O plano da autoria do Arq. Troufa Real,
em que participaram o Arq. Ribeiro Telles,
o pintor Sá Nogueira e o escultor Fernando
Conduto, teve a direção do Arq. Nuno
Ladeiro. Esta zona é constituída
por três áreas distintas. Uma zona junto
ao rio denominada mediterrânea, onde
está localizada a Marina e o passeio
ribeirinho, constituída por edifícios
baixos e por uma estrutura de quarteirão
com logradouro.

Master Plan Expo 98
The Master Plan III was made
for the Expo 98 and is a part
of the general master plan by Architect
Vassalo Rosa. There about 30 hectares
from the 300 of all area where was made
Expo 98, currently Parque das Nações.
The Plan made by Architect Troufa
Real, with the contribution of Architect
Ribeiro Telles, the painter Sá Nogueira
and the sculptor Fernando Conduto,
had the direction of architect Nuno
Ladeiro. The plan consists of three
distinct areas. An area along the river
called Mediterranean where is the Marina
and the riverside promenade made
by low buildings blocks with backyard.
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A zona intermédia, é constituída
por uma grande alameda, com um edifício
de meio quilómetro de comprimento
constituído por arcadas e inspirado
na Praça do Comércio. Na Zona alta,
junto à linha férrea, foi construída
uma avenida diagonal, inspirada no plano
de Barcelona de Cerdá e desenhada
a volumetria de 3 edifícios cilíndricos
que recordam a antiga zona industrial
de depósitos de petróleo e gás.

Apenas se construiu o hospital
das Descobertas, sendo que, os restantes
edifícios foram construídos com outras
volumetrias. Este projeto foi feito
a partir de diferentes tendências culturais
do Movimento Moderno: as novas
formas de viver a cidade, os direitos
humanos e o respeito pelo meio ambiente.
Por outro lado, a cultura simbólica
com referências classicistas, recorda
as cidades latinas à beira do Mediterrâneo.

Zona da Marina, passeio ribeirinho.
Edifício com arcadas, zona intermédia.
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The middle zone consists in a large
avenue with half kilometer longer
building constituted with arcades
inspired in Praça do Comércio.
In the highest part, near the railway
line was build a diagonal avenue
inspired on the Cerdá plan for Barcelona
and were designed three cylindrical
forms that claim for the memory
of industrial area of oil and gas deposits.
Only the Descobertas Hospital was build

with this form and all the other
buildings were made with other
forms. The master plan was made
from different tendencies of Cultural
Modern Movement: new ways
of living the city, the human social
rights and respect for the environment.
In another way the symbolic culture
with classical references of Mediterranean
traditional that remember the Latin
cities in the edge of the Mediterranean.

Marina area, walking river.
Building with arcades, Middle area.
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Edifício de Habitação,
V. N. de Tazem
O projeto de arquitetura da autoria
de Nuno Ladeiro e Marco Martins
insere-se no núcleo urbano em Vila
Nova de Tazem, uma pequena vila
próxima da Serra da Estrela a norte
de Portugal e que se caracteriza
por um tecido urbano consolidado,
cujas características predominantes
são edifícios de dois e três pisos
destinados à habitação.
A configuração, os limites
do terreno e a envolvente construída,
condicionaram fortemente
a forma e implantação do edifício.

Residencial Building,
V. N de Tazem
The architecture project
by Nuno Ladeiro and Marco
Martins, is inserted in the urban
core of Vila Nova de Tazem,
a small country town near
Serra da Estrela, in the north
of Portugal, which is characterized
by a consolidated urban fabric,
whose predominant characteristics
are buildings of two and three
floors for residential.
The configuration, boundaries
of the land and built environment,
strongly influence the shape
of the building and deployment.
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A arquitetura baseia-se essencialmente
na otimização do espaço habitacional
e comercial, com 15 apartamentos
de tipologias variadas, de T1, T2 e T3,
servidos por três núcleos de comunicações
verticais totalmente independentes.
De um ponto de vista formal, o projeto
teve como ponto de partida a obra
do arquiteto Ludwig Mies Van
der Rohe e em particular, uma obra
praticamente desconhecida, o “memorial
to the Spartacist leaders Karl Liebknecht
and Rosa Luxemburg, commissioned
by Eduard Fuchs, president of the German
Communist Party, in Germany”,
inaugurado a 12 de Junho de 1926
e destruída mais tarde pelo regime
nazi. O espirito do lugar, a pedra
negra, o branco da neve e a vontade
de reavivar a memória da arquitetura
moderna em Portugal foram
determinantes para as opções tomadas.

Architecture is based mainly
on the optimization of commercial
and residential space with fifteen
apartments of various types, T1, T2 and T3,
served by three vertical communication
cores completely independent.
From a formal point of view, the project
took as its starting point of work
of architect Ludwig Mies Van der Rohe
and, in particular, an almost unknown
work, the “memorial to the Spartacist
leaders Karl Liebknecht and Rosa
Luxemburg, commissioned by Eduard
Fuchs, president of the German
Communist Party, in Germany”,
opened on June 13, 1926 and later
destroyed by the Nazi Regime.
The spirit of the place, the black stone,
the white of the snow and the desire
to revive the memory of modern
architecture in Portugal were crucial
to the choices made.
11

Lar de Terceira
idade, Almada
A história deste projeto teve início
em 1997, quando o promotor, o Professor
Godinho, decidiu investir na construção
de um edifício de apoio à terceira idade
que seria também a sua futura casa.
A ideia partiu da conceção de um espaço,
que privilegia as zonas sociais (refeitório
e sala de convívio) e restringe os espaços
individuais (corredores e quartos).
O projeto teve como ideia fundamental
evitar o isolamento dos idosos e provocar
as atividades sociais, bem como a vista
sobre a cidade de Almada e o Cristo Rei.

Nursing Home, Almada
The history of this project began in 1997,
when its promoter, Professor Godinho,
decided to invest in the construction
of a building aimed at seniors’ support
and that would also be his future home.
The idea came from the design
of a space that privileges social
areas (dining and lounge)
and restricts individual spaces
(halls and rooms). The project
is based on the idea of avoiding
the isolation of elderly people
and promote social activities,
as well as the view over the city
of Almada and Cristo Rei.
13

O edifício é constituído por dois blocos
e um pátio, destinados a servir a terceira
idade, com espaço para 36 residentes
e 50 não residentes, numa área
de construção com aproximadamente
3000 m2. O bloco azul em forma
de “L” destina-se aos quartos e instalações
sanitárias, mas também, ao gabinete
de direção e receção, arrumos e outros
serviços. A fachada sul, despojada,
abre-se para um pátio que liga os dois
blocos e que permite a chegada
de ambulâncias e automóveis particulares.
O bloco em forma de cubo vermelho,
abstrato e expressivo, contrasta com o “L”
e destina-se às áreas sociais, como a cozinha
e refeitório, no piso térreo, sala de convívio
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e gabinete médico, no piso intermédio,
e ateliê, oficina, lavandaria, arrumos
e garagem no piso inferior. A linguagem
arquitetónica procurou desenvolver
a ideia de “fortaleza” em relação às traseiras
e aos edifícios contíguos, explorando
em contrapartida a vista sobre a cidade
de Almada. Procurou-se criar dois mundos
opostos entre o interior e o exterior,
com um volume que pode viver isolado
do que o rodeia, sem matrizes exteriores
que o definam. Por outro lado, a forma
pontua o sítio independentemente
de tudo o que está à sua volta,
através de um volume geometricamente
rigoroso, com duas cores (azul e vermelho)
que são reguladoras da paisagem.

The building consists of two blocks
and a patio to serve seniors and is able
to accommodate 36 residents
and 50 non-residents in a construction
area with approximately 3000 m2.
The blue block shaped with an “L” form
is intended for rooms and sanitary facilities,
but also for the office management
and reception, storage and other services.
The south façade, stripped, opens into
a courtyard that connects the two blocks
and enables the arrival of ambulances
and private cars. The block shaped
as a red cube, abstract and meaningful,
contrasts with the “L” block and is intended
for social areas like the kitchen and cafeteria
on the ground floor, the living room

and the doctor’s office, on the middle
floor, and the studio, workshop,
laundry, storage and garage, downstairs.
The architectural language tried to develop
the idea of “fortress” in relation to the rear
and the adjacent buildings, exploring,
on the other hand, the view over
the city of Almada. It also tried to create
two opposing worlds between the inside
and the outside, with a volume that
can live isolated from its surroundings
without defining the outer arrays.
Furthermore, the shape marks the site,
independently from everything that
surrounds it, by means of a geometrically
exact volume, with two colors (blue and red)
that regulate the landscape.
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Casa do Chapéu Virado
A moradia do Chapéu Virado situada
em Cascais, não sendo de um autor
consagrado, faz parte de um período
extremamente rico da arquitetura
portuguesa em que se confrontaram
duas realidades arquitetónicas:
por um lado a modernidade,
e por outro a tradição corporizada
na figura incontornável do grande
arquiteto português Raul Lino.

Chapéu Virado House
The house Chapéu Virado in Cascais,
not created by a notorious author,
belongs to an extremely rich period
of Portuguese Architecture, in which
confronted two realities, the architectural
modernity on one hand and on the other,
the tradition represented by the architect
Raul Lino, very famous Portuguese
architect in the middle of the 20th century.
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O novo proprietário que adquiriu
a casa apercebeu-se que se tratava
de uma construção com valor,
uma vez que apresentava uma fachada
austera mas ao mesmo tempo moderna.
O elevado estado de abandono
não o desencorajou, bem pelo
contrário, entusiasmou-o e levou-o
a procurar alguém que o pudesse
ajudar a recuperar a casa e o jardim,
adaptando-os às novas necessidades.

The new owner who acquired the house
realized that it was a construction
of value. The house showed an austere
facade, but at the same time a modern
one. The high state of abandonment
didn’t discourage him, quite the opposite;
it excited him and led him to search
someone who could help recover
the house and the garden, adapting them
to the new needs.

Fachada Principal, casa do Chapéu Virado.
Jardim, casa do Chapéu Virado.

Main facade, Chapéu Virado House.
Garden, Chapéu Virado House.
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A compreensão e valorização da obra
fizeram com que se reconstruíssem
as pedras tradicionalmente bujardadas,
se introduzissem os pavimentos em azulino
Cascais sobejamente polidos, se preservasse
a tradição adaptando-a à nova realidade.
A multiplicidade de atitudes e princípios
assumidos numa lógica muito própria
foram fundamentais nos detalhes.
Desenharam-se novas modelações
nos pavimentos mas sempre na lógica
de continuidade e nunca de rutura,
reabilitou-se a fachada, redesenharam-se
as balaustradas, retiraram-se os excessos
que o tempo introduziu, retomou-se
a imagem da obra original, desenharam-se
paramentos novos, padrões para novas

composições da pedra, modelou-se
o jardim, escolheram-se cuidadosamente
novas vegetações e por fim, podaram-se
as árvores existentes, transformando-as
em autênticas obras de arte.
Para um olhar desatento, poderá escapar
a vanguarda de rutura que marca esta
arquitetura claramente dos anos sessenta
mas, em que o equilíbrio entre tradição
e modernidade é, porventura, o rasgo
que melhor permite explicar o acerto
e a intemporalidade deste projeto
de arquitetura anónima. Este projeto
de Nuno ladeiro contou com a colaboração
de arquitetos como Cláudia Campos
e Luís Valente de Carvalho.

Sala de Estar, Casa do Chapéu Virado.
Sala de jantar, Casa do Chapéu Virado.
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The understanding and the appreciation
of the work led to the restore
of the stones traditionally bush-hammered,
to the introduction of blue-gray pavements
of Cascais well-polished, to the preservation
of the tradition by adapting it to the new
reality. The multiplicity of attitudes
and principles implicit in a very personal
logic were fundamental in the details.
It was draw news styles in the pavements,
but always according to the logic
of continuity and never rupture. The facade
was also rehabilitated, the balustrades
redesigned, the excesses introduced
by the time were removed and it was restored
the image of the original work, new frontals
and patterns for new stone compositions

were designed, the garden was also
redesigned, the vegetation was carefully
chosen and the trees were also arranged,
transforming them into genuine works
of art.
For an inattentive look, it can be missed
the vanguard of rupture that characterizes
this architecture, clearly from the sixties,
but the balance between tradition
and modernity is the trace that better
explains the rightness and the timelessness
of this anonymous architectural design.
This project of Portuguese architect
Nuno Ladeiro had the collaboration
of architects Claudia Campos and Luís
Valente de Carvalho.

Living Room, Chapéu Virado House.
Dining Room, Chapéu Virado House.
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Casa Maurício
de Vasconcelos
Maurício de Vasconcelos pertenceu
a uma geração de arquitetos modernistas
portugueses que começaram a fazer
arquitetura depois do 1º Congresso
Nacional da Arquitetura de 1948.
Este orientou a sua atividade
para uma linguagem arquitetónica
própria, de inspiração organicista
em Frank Lloyd Wright,
dando por vezes lugar a projetos
que ainda hoje constituem referências
para o estudo da arquitetura
moderna portuguesa. Foi autor
de diversas moradias que marcaram
a mudança de paradigma
da arquitetura moderna portuguesa.

Maurício
de Vasconcelos’s House
Maurício de Vasconcelos belonged
to a Portuguese generation of modernist
architects who started working
in architecture after the 1st National
Congress of Architecture in 1948.
He directed its activity for his own
organicist architectural language
inspired in Frank Lloyd Wright,
sometimes giving place to projects
that are currently references
in the study of Portuguese modern
architecture. He was the author
of several houses that marked
the paradigm shift of Portuguese
modern architecture.
23

Foi entre outros do seu tempo,
impulsionador da arquitetura construída
com coberturas planas que foram
a imagem e o símbolo da nova arquitetura.
A sua recusa á utilização de coberturas
inclinadas, consideradas tradicionais,
entendidas como atitudes conservadoras,
nacionalistas e anti modernas está
bem presente na obra arquitetónica.
Soube inteligentemente recriar o ambiente
contemporâneo, atribuindo configurações
ao espaço que de algum modo sugerem
tudo menos os arquétipos impostos
pelo Estado Novo durante as décadas
de 40 e 50 e que se apelidou
de “Português Suave”. A moradia
no Estoril é uma das mais interessantes,

com as coberturas planas e as expressivas
varandas que recordam a extraordinária
Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright.
O projeto de reabilitação centrou-se
na preservação do existente, na redefinição
dos materiais interiores e sua adequação
às necessidades dos novos proprietários.
Por isso criou-se um espaço moderno
e adequado á vida moderna, que sugere,
estimula ou desperta o visitante para
a nova realidade do design, mais orgânica,
dinâmica e tecnológica. O movimento
moderno inspirou arquitetos como
Maurício de Vasconcelos e hoje o design,
procura conciliar materiais inovadores
com referências formais anteriormente
já experimentadas.

Sala de Estar, casa Maurício de Vasconcelos.
Sala de jantar, casa Maurício de Vasconcelos.
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He was, among others of his time,
a motor for architecture built with
flat roofs that were the symbol
of new architecture. His refusal
to use pitched roofs, considered
traditional, understood as conservative,
nationalist and anti-modern attitudes
is clearly seen in his architectural
work. He cleverly knew how to recreate
the contemporary atmosphere, assigning
settings to the space that somehow
suggest anything but the archetypes
imposed by the New State during the
1940s and 1950s and has been called
“Português Suave”. The villa in Estoril
is one of the most interesting, with flat
roofs and expressive balconies that recall

the extraordinary Falling Water
House by Frank Lloyd Wright.
The rehabilitation project focused
on preserving the existing structure,
redefining the interior materials
and their suitability regarding
the needs of the new owners.
Therefore it was created a modern
space suited to modern life which
suggests, stimulates or arouses
the visitor to the new reality of design,
more organic, dynamic and technologic.
The modern movement inspired
architects like Maurício de Vasconcelos
and, nowadays, design seeks to combine
innovative materials with formal
references already experienced before.

Living Room, Maurício de Vasconcelos’s House.
Dining Room, Maurício de Vasconcelos’s House.
25

Design de Interiores
Interior Design

27

Apartamento
no Forte de Algés
Nuno Ladeiro foi convidado
a projetar o interior do apartamento
no empreendimento do Forte
da Nossa Senhora da Conceição,
uma construção e promoção Edifer.
O projeto de interiores inspirou-se
na conceção arquitetónica moderna
do edifício da autoria do Gabinete
Cónica, cujo empreendimento fica
localizado na primeira linha urbana
de Oeiras, em Algés, no início
da Marginal, mesmo em frente
à Fundação Champalimaud.

Apartment
at the Fort of Algés
Nuno Ladeiro was invited
to design the interior of the apartment
of the enterprise of Forte da Nossa
Senhora da Conceição, a construction
and promotion of Edifer.
The interior design project
was inspired by the architectural
modern conception of the building,
designed by the architectural studio
Cónica. The enterprise is located
on the first urban line of the village
Oeiras, in Algés, right in front
of the Champalimaud Foundation.
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A conceção interior aposta
na fantástica vista sobre
o Rio Tejo e no conforto
que necessariamente, um projeto
com estas características exige.

The interior conception bets
on the beautiful view over
the Tejo River, and on the comfort
that a project with these characteristics
necessarily requires.

Dois apartamentos foram
transformados num único em duplex
e foram organizados em dois pisos.
No primeiro piso ficou uma ampla
sala e cozinha com varanda.

Two apartments were transformed
into a single duplex and were
organized in two floors. The first floor
was composed by a large living room
and a kitchen with balcony.

A sala destaca-se fundamentalmente,
pela amplitude visual que proporciona
e pelos pormenores arquitetónicos,
como por exemplo o pé-direito
duplo junto ao enorme vão de janela
voltado para a foz do Rio Tejo.
No piso superior ficaram os quartos
mas, o corredor de acesso,
passou a ser também uma área de estar.

The living room stands out mainly
by the visual range that provides
and by its architectural details,
such as the double height ceiling,
next to the enormous window aperture,
facing the mouth of the Tejo River.
The upper floor contains the bedrooms
and the corridor is now a living area.

31

Apartamento,
Parque das Nações
A intervenção deste espaço focou-se
na arquitetura de interiores e na adaptação
do espaço aos desejos e às necessidades
dos moradores, que queriam um ambiente
minimal e pontuado com objetos
de excelência. As peças existentes
foram valorizadas e contextualizadas.
Os donos já tinham a maioria das peças
de mobiliário e de decoração, e por isso
procurámos reabilitar e adaptar o espaço
às memórias do mobiliário existente.

Apartment,
Parque das Nações
The intervention was focused
primarily on the interior architecture
and on the adaptation of the space
to the wishes and needs of the residents,
who wanted a minimal environment
distinguish with objects of excellence.
The existing parts were valued
and contextualized. The owners
already had most of the furniture
and decorative objects. Therefore,
we seek to rehabilitate and enhance
the apartment and, at the same time,
adapting it to the memories
and to the existing furniture.
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O Duplex tem uma boa exposição
solar, e o ambiente monocromático
faz com que o espaço seja sóbrio
e confortável. Para quebrar o excesso
de luminosidade, as paredes opostas
às janelas foram cobertas de preto
“Cimento Di Luna”. Tudo o resto
ficou branco e brilhante. A sala
de estar foi separada da sala de jantar
com uma porta deslizante de grandes
dimensões.

The Duplex has a good solar exposure
and the monochrome environment
makes the space sober and comfortable.

As mudanças mais significativas
ocorreram no segundo andar.
As escadas para o acesso a este
piso foram completamente
redesenhadas, bem como o corredor
que dá acesso aos quartos. No quarto
do casal, foi criado um ambiente mais
sofisticado, com espaço para um armário
e outra casa de banho, cujas paredes
foram revestidas a mármore de Carrara
e colocadas novas louças sanitárias.

The most significant changes occurred
on the second floor. The stairs to access
this floor were completely redesigned,
as well as the corridor that gives access
to the rooms. In the couple’s suit,
a more sophisticated environment
was created, with space for a closet
and another bathroom, whose walls
were coated by Carrara marble
and placed new sanitary ceramics.

To break down the excess of luminosity,
the walls opposed to the windows were
covered with black “Cimento Di Luna”.
Everything else was white and bright.
The living room was separated from
the dining room with a sliding door
of large dimensions.
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Casa Museu
Fernando Pessoa
Não é uma casa-museu, mas um espaço
diferente. Atuante, polifacetado,
nele o presente cose-se com as linhas
mestras de plurais atividades culturais
de que Pessoa foi criador, personagem,
motor. Criada em 1993, no mesmo local
onde o seu inspirador viveu desde 1920,
na Rua Coelho da Rocha, em Campo
de Ourique, a casa com o nome
do poeta foi pensada como um espaço
de diversificada intervenção, à imagem
das muitas apetências literárias,
críticas e artísticas do seu mentor.

House Museum
Fernando Pessoa
It isn’t a house-museum, but a different
space. Actuating, multiple facets,
it sews this up with the guidelines
of plural cultural activities that Pessoa
has been creator, character and engine.
Founded in 1993, in the same place
where its inspiring figure has lived
since 1920, Rua Coelho da Rocha,
Campo de Ourique, the house
with the poet’s name was conceived
as a space with diversified intervention,
respecting the image of many literary,
critical and artistic skills of its mentor.
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Entregue o projeto arquitetónico
à italiana Sabrina Hermano,
a face interior da arquitetura foi dada
à responsabilidade de Helena Ladeiro
com a colaboração de Nuno Ladeiro.
Cabia-lhe não apenas definir esse lado
interno do corpo do edifício, como decidir
que peças de design estabeleceriam mais
adequado diálogo com o cenário proposto.
A multiplicidade de espaços e usos biblioteca, zonas de convívio e espaços
de atendimento ao público, com a variedade
de peças que implicam transformaram-se
num pretexto para maturar ideias sobre
o diálogo entre o espaço, os móveis
que o habitam e o modo como a sua relação
se ergue em metáfora e condicionando
física e espiritualmente, o nosso habitar.
O resultado foi um uso muito claro
da planta, em que o mobiliário sublinha
a arquitetura e pontua o espaço sem o apagar
nem se apagar.

The architectural project was handed
to the Italian Sabrina Hermano,
whether the interior face of the architecture
was handed to Helena Ladeiro with
the collaboration of Nuno Ladeiro.
Who should not only define this design
parts but also establish more appropriate
dialogue with the proposed scenario.
The multiplicity of spaces and usage
- library, living areas and public
attendance spaces, with the variety
of parts that involve a pretext to mature
ideas on dialogue between the space,
the furniture that inhabit and how their
relationship conditioning our living both
physically and spiritually. The result
was a very light use of the plant,
in which the furniture emphasizes
the architecture and conditioning
our living both physically and spiritually
space without deleting it or be delete it.
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Loja Poliform
A loja Poliform com um espaço
de 350 m2, tem uma área de exposição
longitudinal, dividida em diferentes zonas,
cada uma com a função de apresentar
soluções para os diferentes espaços da casa.
Foi um projeto pensado e realizado
num âmbito do conceito minimalista
que caracteriza a maior parte das propostas
da marca. Camas, roupeiros, cozinhas,
mesas de jantar, estantes enquadram-se
no espaço de exposição numa perspetiva
racionalista e minimalista, mas ao mesmo
tempo sofisticada e inconformista.

Poliform Store
The Poliform store, with a 350 m2,
has an longitudinally exhibition area
divided into different areas, each with
the function of presenting solutions
for the different spaces in the house.
This project was designed and conducted
in a minimal concept that characterizes
the brand proposals. Beds, wardrobes,
kitchens, dining tables and shelves fall
into the exhibition space in a rationalist
and minimalist perspective but, at the same
time, sophisticated and nonconformist.
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O aspeto “pobre” dos materiais, é assim
enriquecido pela elaboração de um detalhe
refinado, que faz normalmente emergir
no espaço ou no objeto a forma única
que resulta de uma ação mental de abstração.
A poética de um objeto minimalista
aproxima o ato criativo à geometria
e à matemática. Tal como afirmou Josef
Albers “ o minimalismo não é a descoberta
das ciências naturais, mas sim da primitiva
abstração”. O espaço minimalista é um lugar
de tradição do extremo oriente.
É a interpretação de referências japonesas,
da cultura muçulmana do Médio Oriente
e do Magreb.
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Na Poliform, “simplicidade” é a palavra-chave
que substituiu a palavra “emoção”. O espaço
de exposição recria ambientes que estão
de acordo com a nossa vida quotidiana,
sempre agitada, impregnada de objetos
e utensílios complexos e sofisticados.
É a resposta á necessidade de espaços
de meditação. Trata-se de uma proposta
clara para a nova cultura da simplicidade,
de uma vida extremista no que concerne
à intimidade, à redução formal, à ausência
da decoração. Em 1913 Adolf Loos escreveu
“Ornamento é crime”, frase que define
na plenitude os interiores da loja Poliform.

The “Poor” appearance of materials
is enriched by a refined detail,
which brings out from the space
or object a unique shape that results
from a mental action of abstraction.
The poetics of a minimalist object
brings the creative act closer to geometry
and mathematics. As stated by Josef
Albers “minimalism is not the discovery
of natural sciences, but of early abstraction.”
The minimalist space is a place of tradition
in the Far East. It is the interpretation
of Japanese, Muslim, Middle Eastern
and Maghreb references.

In Poliform, “Simplicity” is the key-word
that replaced the word “emotion”.
The exhibition space recreates
the environments that consist
in our everyday life, always bustling,
full of complex and sophisticated objects
and tools. It is the answer of meditation
spaces needs. This is a clear proposal
for the new culture of simplicity,
of an extremist life in terms of privacy,
formal reduction, and absence of decoration.
In 1913, Adolf Loos wrote “Ornament
and crime”, sentence that fully defines
the interiors of the Poliform store.
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Loja Rosenthal
Beja, cidade de antigos mágicos contadores,
tem secular tradição como lugar de histórias.
E, a pretexto da abertura de uma loja
Rosenthal, esta urbe serviu de mote
a um projeto de arquitetura de interiores.
Considerando a história da cidade,
com todos os seus cruzamentos culturais,
o projeto inicial e da autoria de Nuno
Ladeiro, procurou espelhar a rica herança
civilizacional. Talvez com a providencial
ajuda das moiras, o resultado final viria
a ser mais feliz do que o previsto,
já que, no curso das obras, foi descoberto
um magnífico teto abobadado em tijolo,
que foi acolhido e integrado no projeto.

Rosenthal Store
Beja, city of ancient magic counters,
has secular tradition as a place
of stories. And, on the pretext
of opening a Rosenthal store,
this metropolis served as the theme
for project of interior architecture.
Considering the history of the city,
with all its culture, the initial design
by Nuno Ladeiro sought to mirror
its rich civilizational heritage.
Perhaps with the providential
help of the fates, the end result
would be happier than anticipated,
since, in the course of the works,
it was discovered a magnificent vaulted
brick ceiling, which was accepted
and integrated into the project.
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Show Room CINCA
Quando em 2009 a Cinca esteve presente
na feira Tektonica, apresentou as suas
últimas novidades num stand decorado
por Nuno Ladeiro e Mobilado pela
Dimensão. Nesse ano, o stand foi dedicado
ao lançamento das séries “Madeiras”
em porcelanato de grande formato.
Graças à tecnologia da impressão digital,
a Cinca, conseguiu juntar num só produto
a beleza da madeira e as vantagens
da cerâmica. Não necessita de tratamento
preventivo, resiste à humidade e ao gelo,
não se deforma e é fácil de limpar.
Com uma coleção de madeiras,
das mais utilizadas na decoração interior,
esta tendência para os produtos naturais
confere aos espaços um caloroso conforto.

Show Room CINCA
When in 2009, Cinca was in Tektonica
fair, it presented the latest news
on a stand decorated by Nuno Ladeiro
and Furnished by Dimensão. In this year,
the stand was dedicated to the launching
of the series “Wood” in large format
porcelain. Thanks to digital printing
technology, Cinca combined in a single
product the beauty of wood and the pottery
advantages. It doesn’t require preventive
treatment, resists to moisture and frost,
doesn’t deform and it is easy to clean.
With a collection of woods, the most
widely used in interior decoration,
This trend towards the use of natural
products gives to spaces a warm comfort.
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Cozinha BRETEL

BRETEL Kitchen

Com o fantástico modelo BRETEL
recuperam-se os ambientes retro,
voltando aos míticos anos 50,
e ainda a máxima expressão
da funcionalidade nas cozinhas.

With the fantastic BRETEL model
the retro environments and also
the ultimate expression of functionality
in kitchens are recovered,
returning to the mythical 50s.

Ideal para pequenos espaços onde
é preciso ter todo o imprescindível,
esta cozinha inovadora foi criada
pelo designer italiano Giulio Iacchetti
sob orientação de Nuno Ladeiro.

Ideal for small spaces where you must
have all the essential, this innovative
kitchen was created by Italian designer
Giulio Iacchetti under the guidance
of Nuno Ladeiro.
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Mobiliário de Banho LINEA

LINEA Bath Collection

Inspirada na obra do pintor
Piet Mondrian, na sua linguagem
formal e no desenvolvimento
volumétrico, de derivação cubista,
a linha de mobiliário Linea interpreta
o desenvolvimento volumétrico
neoplasticista, de derivação cubista,
no qual o ato degenerativo nasce
da separação dos tradicionais sólidos
fechados em superfícies simples e planas.

Inspired by the work of the painter
Piet Mondrian, in his formal language
and volumetric developing, of Cubist
derivation, the Linea Bath collection
interprets neoplasticism volume
from Cubist derivation, in which
the degenerative act is born from
the separated traditional closed
solids on simple and flat surfaces.

Na base deste procedimento
está a decomposição e interceção
sucessiva da forma elementar,
segundo um processo dinâmico e aberto,
que a reconfigura posteriormente
num espaço-tempo descontextualizado.

At the base of this procedure
is the successive decomposing
and elementary form interception,
by a dynamic and open process,
then reconfigures posteriorly
the decontextualized spacetime.
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Neste sentido Linea rege-se
por uma nova ordem através
de um regresso aos princípios
base da composição neoplasticista
“o primado da linha reta (...),
a pesquisa universal do estilo,
o monumental como forma
geral da arte” (S. Polano, 1988).
É também uma homenagem
ao célebre arquiteto e designer
Gerrit Rietveld que estabeleceu
a relação entre elementos geométricos
simples e a conjugação das cores
primárias, reduzidas à sua componente
essencial. A título de exemplo,
a cadeira preta, azul e vermelha
de 1917.
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Os móveis de Rietveld constituem
a expressão do método de composição
que ultrapassa a mera funcionalidade
da obra em si, reproduzindo
tridimensionalmente a superfície
colorida dos quadros de Mondrian,
os planos bidimensionais do mentor
do Neoplasticismo, T. Van Doesburg,
ou ainda, a composição abstrata
do construtivista russo Lissitzky.
O conceito Linea carateriza-se pela
forma anti cúbica, anti decorativa,
económica, elementar e funcional;
com cinco tipos de folheado
conjugados com sete cores de lacados,
uma paleta distinta e sóbria que permite
uma multiplicidade de soluções.

In this sense Linea is regulated
by using a new order through
the return of principles base
of the neoplasticism composition
“The primacy of the straight line (...)
the universal search of style,
the monumental as general form
of art “(S. Polano, 1988). It is also
a tribute to the famous architect
and designer Gerrit Rietveld
who established the ratio of simple
geometric elements and the combination
of primary colors, reduced to their
essential component. As an example,
the black, blue and red chair, of 1917.

The Rietveld furniture are a expression
of the method of composition that goes
beyond a mere functionality of the work
itself, reproducing three-dimensional
colorfull surface of Mondrian paintings,
the two-dimensional planes of the mentor
of Neoplasticism, T. Van Doesburg,
or, the abstract composition of the Russian
Constructivist Lissitzky. The Linea
concept is characterized by anti-cube,
anti decorative, economic, elementary
and functional form; with five types
of veneer combined with seven lacquered
colors, a distinct and sober palette that
allows a multitude of solutions.
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Linha de Mobiliário GIL

GIL Furniture Collection

O incremento do consumismo,
a multiplicação das tendências
e a diversificação das propostas
no Design estão a contaminar
o mercado. Este tornou-se híbrido
e por vezes ilógico. Assim, a indústria
está a produzir num ambiente
profundamente caótico e complexo,
como resultado da concorrência
e fundamentalmente da globalização.

The increasing consumerism,
the proliferation of the trends
and the diversification design
proposals led to the market
contamination, that became hybrid
and illogical. Thus, the industry
began to produce in a deeply
chaoticand complex environment,
resulting from competition,
but especially from globalization.

Estas últimas décadas de grande
desenvolvimento da indústria
Europeia, permitiram o confronto
entre um Design mais estandardizado
com outro mais artesanal, das tecnologias
avançadas com as primitivas, de produtos
para as massas com produtos individuais
e ainda de objetos eternos com objetos
provisórios. A globalização neste novo
século evoluiu para uma nova maturação.

This decades of great development
in European industry enabled
the confrontation between a more
standardized design and another
mostly handmade, advanced technologies
and primitive methods, mass products
and unique customized products,
and further between everlasting
objects and temporary disposables.
Globalization in this new century
has evolved into a new maturity.
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Uma nova forma de vida,
menos sedentária e cada vez
mais nómada que está a provocar
uma alteração profunda dos nossos
instrumentos do dia-a-dia.
Por um lado as nossas casas mantêm-se
fiéis às tendências iniciadas durante
a década de noventa, por outro os novos
objetos desempenham um papel cada
vez mais próximo das nossas emoções.
Estão a surgir novamente no mercado
objetos de pequena produção,
realizados por pequenas industrias
que produzem em função das necessidades.
A linha de mobiliário Gil, nasceu desta
nova necessidade, fabricar mobiliário
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personalizado, com o máximo
rigor e com materiais nobres.
Constituída por um conjunto
de soluções para os diferentes
espaços da casa, a linha de Mobiliário
Gil é composta por várias propostas
de grande versatilidade. Para a sala,
oferece um leque de aparadores,
mesas e cadeiras fabricadas
manualmente. Para o quarto,
uma cama de casal com cabeceira
extensível, e mesas de apoio.
O conceito subjacente é inspirado
em temas das vanguardas artísticas
do século XX, como o Neoplasticismo
e Construtivismo e, define-se
por uma grande simplicidade de desenho.

A new way of life, less sedentary
and increasingly nomadic that
is causing a profound change
in our daily tools.
In one hand, our homes remain
faithful faithful to the trends
started during the nineties,
on the other hand, new objects
play a role increasingly closer
to our emotions. Small production
objects are emerging one again
in the market, manufactured
by small industries that produce
according to needs.

The Gil furniture line comprises
several proposals with great versatility.
For the living room, it offers a range
handmade sideboards, tables and chairs.
For the bedroom, it offers a double
bed with extensible bedside and support
tables. The underlying concept is inspired
on topics from the artistic vanguards from
the 20th century, such as Neoplasticism
and Constructivism, and is defined
by a great simplicity of design.
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Cadeira Lora Lora

Lora Lora Chair

Quando em 1926 Marcel Breuer
desenhou a famosa cadeira
Wassily em tubo de ferro curvado,
revolucionou completamente
a técnica e a estética da época.
A cadeira Lora Lora não é certamente
revolucionária como a Wassily,
no entanto nasce de um pressuposto
idêntico, conciliar a técnica com a estética,
a elegância e leveza dos materiais
com a função a que se destina.

In 1926, when Marcel Breuer designed
Wassily, the famous chair in curved
iron pipe, completely revolutionized
the technicaland the aesthetics
of the time. The Lora Lora
chair is certainly not revolutionary
as the Wassily, however its born
from a similar assumption,
combine the technique with aesthetics,
the elegance and lightness of materials
with its intended function.

Lora Lora é mais um conceito
de “Chaise-Longue” para preencher
as nossas casas, as nossas varandas
ou ainda as nossas piscinas. A ideia
surgiu assim na feira do móvel de Milão,
na exposição “Material Conection Ny”
e da associação com a cadeira Spaghetti
de Giandomenico Beltti de 1979.

Lora-Lora is mainly a concept
of “Chaise-Longue” to fill our homes,
our balconies or our pools. The idea
thus arose in the Milan Furniture Fair,
in the exhibition “Material Connection
Ny” and from the association with
Spaghetti chair of Giandomenico
Beltti from 1979.

A cadeira Lora Lora foi concebida
para participar num concurso
internacional promovido pela Emu,
importante empresa de mobiliário
maioritariamente em ferro. Os resultados
do concurso, com a apresentação
do protótipo, foram divulgados
na feira de Colónia com a atribuição
do 1º lugar e apresentados pela
primeira vez, para comercialização,
na feira do móvel de Milão.

The Lora Lora chair was designed
for an international tender promoted
by Emu, an important furniture
company, mainly in iron. The results
of the tender, with the presentation
of the prototype, were disclosed during
the fair of Cologne with the assignment
of the 1st place and presented by first
time for marketing furniture fair in Milan.
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Cadeira
Nova Portuguesa

Nova Portuguesa Chair

O espaço público das cidades portuguesas
tem determinadas especificidades
que o caracterizam. Os azulejos, a calçada
à portuguesa, as lajetas graníticas
a par de muitas outras características
atribuem às cidades um especto
pitoresco que atrai turistas e residentes,
principalmente nos meses de calor.
A Cadeira Portuguesa reforça o espírito
do lugar. As esplanadas portuguesas
são o prolongamento do espaço público.

The public space of Portuguese cities
has certain specificities that characterize
it. The tiles, the Portuguese sidewalk,
the granite slabs along with many other
features assign cities a picturesque
appearance that attracts tourists
and residents, especially during
the hottest months. The “Portuguesa”
chair strengthens the spirit of the place.
The Portuguese terraces are the extension
of the public space.

A cadeira Portuguesa pelas
suas características desempenha
um papel importantíssimo.

Due to its characteristics,
the Nova Portuguesa chair
plays an very important role.

Ergonomicamente bem concebida,
com uma inclinação nas costas
prenunciada, permite ao utilizador
um descanso prolongado e contribui
para a imagem tipicamente lusitana,
estando sempre presente em qualquer
postal ilustrado.

Ergonomically well designed,
with a slope back foreshadowed,
it allows the user an extended
rest and contributes for a typical
Lusitanian image, always present
on any postcard picture.
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Cadeira Finlândia

Finlândia Chair

A cadeira Finlândia é uma homenagem
ao arquiteto Finlandês Alvar Aalto.
Trata-se de uma cadeira “pop-radical”
que pretende conquistar o mercado
com um forte sentido lúdico.

The Finlândia chair is a tribute
to the Finnish architect Alvar Aalto.
This is a “pop-radical” chair
that pretend to capture the market
with a strong playful sense.

Inspirada na cadeira original No 65
de 1933, que o arquiteto Finlandês
criou, pode ser usada em ambientes
tão distintos como na cozinha,
sala de jantar, num bar, numa escola,
etc. Alvar Aalto sistematizou as formas
de curvar madeira maciça no seguimento
dos desenvolvimentos efetuados
por Michael Thonet, sobretudo na ideia
original das pernas em “L”.
Existem diferentes cores para diferentes
propostas, o objetivo é ter um uso prático
e versátil, no qual o custo baixo
é um aspeto determinante. A cadeira
foi fabricada pela Calligaris em Itália,
considerada uma das mais importantes
produtoras de cadeiras do Mundo.

Inspired by the original chair No 65
of 1933, that the Finnish architect
created, can be used in distinct
environments such as the kitchen,
dining room, a bar, a school, etc.
Alvar Aalto systematized the forms
of bending the solid wood following
the developments made by Michael
Thonet, especially the original idea
of “L” legs. There are different colors
for different proposals, the aim is to have
a practical and versatile use in which
the low cost is a determining aspect.
The chair was manufactured by Calligaris
in Italy, considered one of the most
important world producer of chairs.
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Mesas GRAY

GRAY Collection

As mesas Gray fazem parte
de um conjunto de propostas
que reinterpretam as obras
de Eileen Gray.

The Gray collection, make part
of a set of proposals that
reinterpret the works of Eileen Gray.

As mesas quadrada e redonda
representam os três códigos
fundamentais que sustentaram
o programa da Bauhaus. O quadrado
sobrepõe-se ao círculo e o triângulo
faz a proporção da altura. O resultado
destas três figuras geométricas
é uma boa forma funcional. A mesa
oval, por sua vez, é inspirada na célebre
mesa que Gray desenhou em 1927
para a Casa E1027, em Roquebrune.

The square and round tables represent
the three essential codes that sustained
the Bauhaus program. The square
overlaps the circle and the triangle
makes the height proportion. The result
of these three geometric shapes
is a nice functional shape. The oval
table is, in turn, inspired by the famous
table that Gray drew in 1927
for House E1027, in Roquebrune.
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Jarras BALI

BALI Collection

A linha BALI é inspirada nos oceanos
e no mar que envolvem não só Portugal
mas também a Indonésia, nomeadamente,
as cidades de Lisboa e Bali onde, de forma
constante descobrimos ao longe a presença
da água por todos os cantos. A ideia surgiu
assim de uma atitude espontânea do autor
e do reconhecimento através da memória,
por parte do produtor, das longas férias
passadas no paraíso de Bali e da qual
guardam uma relação cúmplice com o mar.

The BALI line is inspired by the oceans
and the seas involving not only Portugal
but also Indonesia, in particular the cities
of Lisbon and Bali where the water seems
to be a constant presence. The idea thus
arose from a spontaneous attitude and from
the recognition through the memory
of the author of the long holidays he spent
in the paradise of Baliand of which
he guarded an accomplice relationship
with the sea.

A linha Bali é da autoria de Nuno Ladeiro
e é produzida por Giulliano Malipensa
para a Dimensão. Das recordações
de Giulliano Malipensa, Nuno Ladeiro
criou a memória das praias Portuguesas.
Os desenhos que saem das mãos do autor
inspiram-se nas pedras marcadas pelo
tempo, carregadas de tradição e gestos
poéticos. O mar é incansável no seu trabalho
de artesão, modelando, configurando,
desenhando sempre com muita paciência.
Nada então como procurar nos resíduos
e sedimentos, aquilo que foi a fonte
de inspiração para esta linha BALI.

The Bali line is by Nuno Ladeiro
and is produced by Giulliano Malipensa
for Dimensão. From the memories
of Giulliano Malipensa, Nuno Ladeiro
created the memory of Portuguese
beaches. The drawings that come
out of the author’s hands were inspired
by the stones marked by the time,
full of tradition and poetic gestures.
The sea is unflagging in its craftsman work,
always modeling, configuring and drawing
patiently. Therefore, there is nothing like
searching in waste and sediments that
which has been the inspiration for this line.
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Ritzenhoff

Ritzenhoff

Champus

Champus

A ilustração do copo de champanhe
para a marca alemã Ritzenhoff,
inspirou-se na nossa natureza,
na paisagem marítima e por isso,
é constituída por várias espirais
sobrepostas. São espirais abertas,
tal como a espiral logarítmica de Jacob
Bernoulli (1654-1705), que lhe chamou
de espiral maravilhosa. Na natureza
são frequentes as estruturas com formas
semelhantes a estas espirais, tal como
as ondas do mar, os náutilos ou braços
das galáxias. Brindar ao ano novo
é maravilhoso, porque esperamos
sempre mais de um próximo ano e essa
é a razão da vida, tal como quando
observamos estas estruturas naturais
em forma espiralada. São inspiradoras
e maravilhosamente perfeitas.

The illustration of the Champus glass
for the brand Ritzenhoff, was inspired
in our nature, in the maritime landscape
and therefore consists in several
overlapping spirals. They are open spirals,
such as the logarithmic spiral of Jacob
Bernoulli (1654-1705), who called
it a wonderful spiral. In nature it’s frequent
the existence of similar structures,
such as the waves of the sea or the arms
of galaxies. Toasting the New Year
is wonderful, because we always expect more
than one next year and this is the purpose
of life, such as when we observe these natural
structures in spiral shape. They are inspiring
and wonderfully perfect.
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Ritzenhoff

Ritzenhoff

Beer

Beer

A cerveja foi uma bebida de reis e rainhas
e a Ritzenhoff quer continuar a manter
a tradição pelo que, desafia os criadores,
a ilustrarem os copos Beer com temas alusivos
aos reis e rainhas. Assim, a inspiração surgiu
a partir da lenda portuguesa das “amêndoas
em flor”. Segundo esta lenda, um príncipe
mouro terá conhecido uma bela princesa,
num barco de europeus vindos do norte
que aprisionou numa das suas batalhas.
Casaram e viveram felizes, mas certo dia,
a princesa entristeceu com saudades do seu
país e apenas recuperou as suas forças quando
o príncipe mandou plantar amendoeiras
que floriram e deram-lhe a ilusão de neve.

The beer was a drink of kings and queens
and Ritzenhoff wants to keep the tradition
by challenge the creators to illustrate
the Beer glasses with allusive themes
to kings and queens. Thus, the inspiration
came from the Portuguese legend of “almonds
in bloom”. According to the legend,
a Moorish prince met a beautiful princess
in a European boat from the north that
he took as prisoner in one of his battles
They married and lived happily, but one day
the princess go sadder because she missed
her country and only regained her strength
when the prince ordered almond trees
to be planted, since these, when blooming,
gave her the illusion of snow.
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M’Afrique
O gosto pela arte africana juntou Patrizia
Moroso e Eduardo Nery numa exposição
singular que decorreu na Galeria de Design
Dimensão. Patrizia, diretora de arte
da Moroso SPA, empresa que desde
há várias gerações se dedica à produção
de estofos e complementos de decoração,
recebeu o galardão “Prize Of Prizes
for Innovation”, prémio atribuído pelo
Ministério Italiano para a Inovação,
por recomendação da ADI. Eduardo Nery
foi um artista que teve uma vasta
obra ligada à arte pública, em azulejo,
tapeçaria, mosaico, vitral e desenhos
de grandes pavimentos em calçada,
obra que passou também pela pintura
e fotografia.

M’Afrique
The taste for African art joined Patrizia
Moroso and Eduardo Nery into a singular
exhibition held at the Dimensão Design
Gallery. Patrizia, art director of the Moroso
SPA, a company of several generations
that is dedicated to the production
of upholstery and furnishing accessories,
received the award “Prize Of Prizes
for Innovation“, a prize awarded
by the Italian Ministry for Innovation,
by recommendation of the ADI.
Eduardo Nery is an artist who had a vast
work related to public art, tile, upholstery,
mosaic, stained glass and designs large
decks on the sidewalk, a work that also
included the painting and photography.
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Considerada uma caçadora de talentos,
Patrizia Moroso esteve em Portugal
para inaugurar a exposição M’Afrique
na Galeria de Design Dimensão
(em Alvalade). Uma fusão entre
tecnologia e trabalho artesanal “de beleza
e cor impossíveis de imaginar”, a exposição
foi uma homenagem ao continente
Africano e contou com trabalhos
de designers, fotógrafos e artistas africanos.
Para Eduardo Nery a exposição
foi uma “fascinante combinação entre
o lado em que no Ocidente se chama
de designers, e o artesanato” onde
é importante perceber a “sintonia
entre a forma e os têxteis, aliados à cor”.

Considered a hunter, Patrizia Moroso
was in Portugal to inaugurate the M’Afrique
exhibition at the Dimensão Design Gallery
(in Alvalade). A fusion between technology
and craftsmanship “of beauty and color
impossible to imagine“, the exhibition
was a tribute to the African continent
and included works of designers,
photographers and African artists.
For Eduardo Nery the exhibition
was a “fascinating combination
between the side in which the West
is called of designers, and the crafts”
where is important to realize
the “tuning between form and textiles,
allied to the color“.
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Design 2000

Design 2000

Antecipando a entrada no milénio
com um acontecimento cultural na área
do design e, pretendendo divulgar o design
português, o MID organizou a exposição
Design 2000, comissariada pelo arquiteto
Troufa Real e com o patrocínio da Câmara
Municipal de Lisboa. A exposição
decorreu no Palácio Galveias com a direção
e coordenação de Nuno Ladeiro e contou
com 75 designers. Esta exposição ousou,
mais uma vez, provocar o confronto entre
o design nacional e o trabalho de autores
e editores de renome internacional.

Anticipating the entry into the millennium
with a cultural event in the design area,
and planning to disclose the Portuguese
design, the MID organized the Design 2000
exhibition, curated by architect Troufa Real
and sponsored by the Lisbon City Council.
The exhibition held at the Palácio Galveias
with the direction and coordination
of Nuno Ladeiro and counted with
75 designers. Once again, this exhibition
dared provoke the confrontation between
the national design and international
renown editors and authors work.

Numa aposta na heterogeneidade
dos panoramas do design, sublinhando
as linhas de vanguarda e acentuando
a proposta industrial, esta exposição
foi organizada com base num percurso
quase cronológico da evolução
dos pressupostos das metodologias
projetuais, numa orientação evolutiva,
formal-geométrica.

Focusing on heterogeneity of the design
scenes, emphasizing lines of vanguard
and accentuating the industrial proposal,
this exhibition was organized based
on a nearly chronological tour of evolution
of the assumptions regarding the main
planning methodologies, an evolutionary
orientation, formal-geometric.
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No Palácio Galveias, a aposta da montagem
insistiu também num íntimo diálogo
com a arquitetura, sublinhando-se
a referência do Palácio, nas suas fachadas
marcadamente simétricas e na planta
octogonal, formando um quadrado.
Assim, a exposição recorda simbolicamente
os três códigos fundamentais: o quadrado,
o triângulo e o círculo. Desenrolando-se
por 5 salas, cada uma com um tema
específico, a cenografia estabeleceu-se
desde logo na vasta escadaria,
onde se encontravam cadeiras de designers
portugueses. Torna-se interessante
destacar o espaço de exposição de cadeiras,
numa tentativa de desconstrução deste
objeto enquanto mobiliário de assento.
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Segundo os processos de cada
designer, foi efetuada a exploração
de várias vertentes projetuais,
transformadas em objetos que provam
a diversidade, enquanto mote.
Na primeira sala, o visitante
foi surpreendido pela mostra
de objetos comuns que, nos passam
despercebidos – puxadores, torneiras,
ferragens apresentados dentro
de cápsulas, como se fossem joias.
A segunda sala ofereceu a visão
dos percursores do design em Portugal
que representam a rutura entre
o classicismo e a modernidade,
a tradição e a inovação, o organicismo
e o mecanicismo.

In Palácio Galveias, the investment
in the assembly also insisted on a intimate
dialogue with the architecture,
underlining the reference of the palace,
on its remarkably symmetrical facades
and octagonal plan, forming a square.
Thus, the exhibition symbolically recalls
the three fundamental codes: square,
triangle and circle. Uncoiling for 5 rooms,
each one with a specific theme,
the scenography was established
foremost in the wide staircase,
with the chairs of Portuguese designers.
It is interesting to highlight the exhibition
space of chairs, in a attempt to deconstruct
this object while sitting furniture.

According with the processes
of each designer, was conducted
the exploration of several project
strands, transformed into objects
that prove diversity. In the first
room, the visitor was surprised
by the show of common objects
that pass in unnoticed - knobs,
faucets, fittings presented within
capsules, as if they were jewels.
The second room offered
a view precursors of the design
in Portugal representing rupture
between classicism and modernity,
tradition and innovation,
organicism and the mechanism.
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MID - Mostra
Internacional de Design

MID - International
Design Show

O Mid (Movimento Internacional
de Design) organizou a 2a edição
da Mostra Internacional de Design,
comissariado pelo Designer Javier
Mariscal, que apresentou pela
primeira vez em Portugal a coleção
de objetos de design “Me Too”,
projetada e idealizada por Nuno
Ladeiro que enquadrado no tema
da mostra “Design para um mundo
melhor”, criou um espaço divertido,
com objetos inovadores dos mais
prestigiados designers da atualidade,
tais como o próprio Javier Mariscal,
Philipp Starck, Enzo Mari, Jehs & Laub,
Feruccio Laviani, entre outros.
Os objetos da coleção “Me Too”
editados pela firma italiana Magis
foram expostos no espaço da Galeria
de Design Dimensão. Nuno Ladeiro
criou um jardim tipo “Eden”, com ondas
artificiais para as crianças brincarem
e tomarem contacto com esta nova coleção.

The Mid (International Movement
of Design) organized the second
edition of the International Design
Show, commissioned by the designer
Javier Mariscal, who presented
for the first time in Portugal
the collection of design objects
“Me Too”, designed and conceived
by Nuno Ladeiro that framed
the theme show “Design for a better
world“, was created a fun space,
with the most innovative objects
of the most prestigious designers
of today, such as Javier Mariscal,
Philipp Starck, Enzo Mari, Jehs & Laub,
Feruccio Laviani, among others.
The objects of the collection “Me Too”
edited by Italian company Magis were
exhibited in the Dimensão Design
Gallery space. Nuno Ladeiro created
a garden type “Eden”, with artificial
waves for children to play and make
contact with this new collection.
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A coleção “Me Too” editada pela Magis
foi o grande atrativo, uma coleção
de objetos e mobiliário para crianças
entre os dois e cinco ou seis anos.
Segundo o editor, Eugénio Perazza
da Magis teve esta ideia há alguns
anos atrás, quando encontrou sérias
dificuldades para comprar uma secretária
para a neta, que na altura tinha dois
anos. Apenas uma companhia alemã
de vendas por correio satisfez
o seu desejo. No entanto, a secretária
feita de madeira, com um mecanismo
inteligente que permitia a regulação
do tampo em altura permitindo diferentes
inclinações, apresentava um mecanismo
demasiado complicado para uma criança.
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Assim decidiu dar início à coleção
de objetos e mobiliário para crianças
e batizou o programa com o nome
“Me Too”, ou seja, a voz de uma criança
que insiste, exigindo a posse dos seus
próprios objetos que correspondam
ao seu mundo, que difere do dos adultos
não apenas pelas suas dimensões,
mas também pelos seus valores.

The “Me Too” collection edited by Magis
was the big attraction, a collection
of objects and furniture for children
between two and five or six years.
According to the editor, Eugenio Perazza
from Magis had this idea a few years
ago, when he has serious difficulties
to buy a desk for his granddaughter,
who at the time had two year old.
Only a German company through
mail order satisfied his desire.
However, the secretary made of wood,
with a smart mechanism of regulation
that allowed worktop height allowing
different inclinations, was presented
a mechanism too complicated for a child.

So he decided to start the collection
of objects and furniture for children
and baptized it with the name
of the program “Me Too”, in other
words, the voice of a child insisting,
demanding ownership of their
own objects that match to their world,
which differs from the adult not only
for its size, but also by their values.
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Dimensão
Love Cascais
Em 2011, a Galeria de Design Dimensão
desafiou vários criadores portugueses
a personalizarem uma cadeira de design
da marca italiana Kartell, tendo como
tema a cidade de Lisboa. Nesta “declaração
de amor” à cidade de Lisboa surgiram objetos
metamorfoseados com recurso a tintas
acrílicas e outros meios que os autores
entenderam necessários para materializar
a sua ideia. Apresentada pela primeira
vez, em novembro de 2011, no showroom
da Galeria de Design Dimensão, em Lisboa,
esta exposição originalmente intitulada
“Dimensão Love Lisboa” esteve também
patente de 31 de março a 29 de abril de 2012,
na Casa de Santa Maria, em Cascais.

Dimensão
Love Cascais
In 2011, the Dimensão Design Gallery
challenged several Portuguese artists
to costumize a design chair of the Italian
brand Kartell, having as theme the city
of Lisbon. In this “declaration of love”
to the city, the chairs were metamorphosed
by using acrylic paints ond other means
that the authors consireded needed
to materialize their ideas. First presented
in November of 2011 in Dimensão
Design Gallery showroom, in Lisbon,
this exhibition originally titled “Dimensão
Love Lisboa” was also patent from March
31 to April 29 of 2012, at Casa de Santa
Maria, in Cascais.
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Evocando assim a memória de Raul
Lino, um dos mais importantes arquitetos
portugueses do século XX e pioneiro das artes
e ofícios em Portugal, precisamente numa
das casas de veraneio por si projetadas.
A exposição dividiu-se em duas grandes
áreas e foi organizada em diferentes salas
de acordo com as caraterísticas dos autores.
A exposição foi um êxito, tendo conquistado,
não só o público português, mas também
o público estrangeiro, que estando de férias
aproveitou para visitar massivamente
a exposição e assim, conhecer alguns
dos mais significativos artistas portugueses,
a saber: Joana Vasconcelos, Eduardo Nery,
José de Guimarães, Leonel Moura,
entre muitos outros.

Evoking thus the memory of Raul
Lino, one of the most important
Portuguese architects of the 20th
century and pioneer of arts and crafts
in Portugal, precisely in one of the summer
houses designed for him. The exhibition
was a success, having conquered not only
the Portuguese public, but also the foreign
public, that being on holidays, also visited
massively the exhibition and kwon some
of the most significant Portuguese artists,
namely: Joana Vasconcelos, Eduardo Nery,
José de Guimarães, Leonel Moura,
among many others.
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Biografia

Biography

Nuno Ladeiro licenciou-se em Arquitetura
e realizou Mestrado em design pela Domus
Academy (Itália) onde foi aluno de Andrea
Branzi, Stefano Giovannoni, Alberto Meda,
Dante Donegani entre outros.

Nuno Ladeiro graduates in architecture
and finish the Mastership in Design
at Domus Academy, Milan as student
of Andrea Branzi, Stefano Giovannoni,
Alberto Meda and Dante Donegani.

Já foi premiado várias vezes em Portugal
e no Estrangeiro. Dirigiu a prestigiada
marca Dimensão e fundou recentemente
a DimensãoNova, que mantém o mesmo
conceito mas direcionada para as áreas
do projeto e das edições de autor.
Durante os últimos 20 anos, tem trabalhado
ativamente em projetos de arquitetura
e design, com empresas nacionais
e internacionais, como consultor e designer
de novos produtos para o mercado.

Awarded several times in Portugal
and abroad. Directed the prestigious
brand Dimensão and recently founded
the DimensãoNova, which keeps
the same concept but targeted to design
areas and copyright editions. For the last
20 years makes architecture and design
and works with international design
companies like consulter and designing
new products for the market.

É diretor e professor do curso
de Design na Universidade Lusófona
do Porto, diretor do MID
(Movimento Internacional de Design)
e crítico de arquitetura e design.

Is director and teacher of Design
course in Porto Lusófona University,
director of MID (International Design
Movement), and critic of architecture
and design.
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arq.nunoladeiro@gmail.com
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