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A exposição Como se pronuncia design em 
português? nasce e mantém-se como uma 
interrogação para suscitar o debate. O título 
faz também alusão aos diferentes modos de 
pronunciar o termo design na língua portu-
guesa, e ao que isso revela da sua origem, 
tradução, história e significados. Pretende-
mos compreender como as circunstâncias 
geográficas de Portugal, a herança histórica, 
a cultura, as tradições e a consciência cole-
tiva influenciaram e/ou se refletiram no 
pensamento e na obra de cada autor. Pro-
curámos também conhecer o modo como 
os conceitos de lugar, pertença, identidade 
e memória têm vindo a ser trabalhados ao 
nível do design, avaliando a eventual exis-
tência de valores e características em comum. 
Por outras palavras, que sentido e signifi-
cado pode ter hoje o «ser português» na 
cultura material contemporânea? E em que 
medida o desenvolvimento da produção 
nacional não passa pelo trabalho da nossa 
matriz cultural, sem preconceitos e com a 
consciência de quem somos? É estas per-
guntas e problemáticas que procuramos 
também abrir à reflexão. Para tal, olhámos 
para o design de produto desenhado e pro-
duzido por autores nacionais durante os 
últimos sessenta anos, dando maior inci-
dência para o período compreendido entre 
1980 e 2014. A diversidade das propostas 

em exposição traduz bem a impossibilidade 
de falar num design nacional. Não foi esse 
o nosso propósito, nem consideramos ser 
possível fazê-lo nos dias de hoje. Preten-
demos sim procurar as características mais 
marcantes do design português.

Em Portugal, o desenvolvimento do design 
fez-se, quase sempre, com escassos meios 
e recursos. A falta de uma política estra- 
tégica de fomento, a insuficiente industriali-
zação do país, a falência do ensino industrial, 
a tardia institucionalização do ensino
do design e a difícil profissionalização do 
designer foram alguns dos obstáculos para 
o pleno exercício do design. Relevante foi 
também a inexistência de um museu a ele 
dedicado que contribuísse para a sensibi-
lização e consciencialização de públicos, 
designers e industriais, à semelhança do 
que foi ocorrendo um pouco por toda a Euro-
pa desde a segunda metade do século !"!. 
Por outro lado, a nossa história demonstra 
como somos permeáveis e recetivos ao 
outro, e como fomos incorporando, rein-
terpretando ou reinventando múltiplas 
influências e modelos estrangeiros: umas 
vezes, francesas, inglesas ou holandesas, 
consoante as épocas e contextos, mais 
recentemente italianas ou escandinavas. 
Para além destas influências europeias,  
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o Oriente, a África e o Brasil tiveram um 
forte impacto na evolução e transformação 
das nossas Artes Decorativas. Destes cru-
zamentos e contaminações resultou uma 
produção material muito diversificada que 
acaba por espelhar o universalismo, misci-
genação e interculturalidade que marcam a 
nossa identidade coletiva.

Entre Lisboa e Paredes, apresentam-se 
mais de 150 peças de 76 autores de dife-
rentes gerações, percursos e formações, 
demonstrando o espaço inclusivo e plural 
que desde o início quisemos constituir, 
mostrando a vitalidade de percursos e 
propostas. Não querendo ser um levan-
tamento exaustivo de todos os auto-
res em exercício durante este período, 
a seleção recaiu sobre os objetos con-
siderados mais representativos para as 
leituras propostas. A exposição parte de 
uma leitura formal das peças, propondo 
diálogos entre diferentes épocas, auto-
res e linguagens, respeitando sempre e 
em primeiro lugar a singularidade de cada 
obra. Dando uma particular atenção aos 
setores de produção tradicionais, como a 
cortiça, a madeira, o vidro, o cristal ou a 
porcelana, desenham-se três eixos de lei-
tura intercomunicantes: ! "#$%!&'()! %* 
+!#&* ,!-#$ ! !#(*&$(.! ou A Procu-
ra pela Estrutura das Coisas; )(.$/)01(2)* 
"#3.)2* $ ,$(,)-)/)%*%$ "$/* &*.4#)*.  
A Excelência das Manufaturas e das Artes 
Aplicadas; $(.#$ ! "!"5/*# $ ! $#5%).!. 
Variações sobre o Tema da Tradição.

Muito embora não tenha uma estrutura 
cronológica nem pretenda ser uma retros-
petiva dos últimos sessenta anos, podemos 
encontrar uma série de peças que remetem 
para autores, iniciativas, entidades e expo-
sições marcantes para a história do design. 
As peças de Carmo Valente, António Sena 
da Silva, António Garcia e Carlos Galamba 
evocam a I e II Exposição de Design Portu-
guês, em 1971 e 1973 respetivamente, pro-
movidas pelo Instituto Nacional de Inves-
tigação Industrial. Por outro lado, o icónico 
Igor de Pedro Silva Dias, o aparador Hailey 
de Filipe Alarcão ou a consola de Francisco 
Rocha recordam a ação da Loja da Atalaia no 
final dos anos 80 e nos anos 90 através da 
promoção de exposições e edições limita-
das de peças de autor. A presença de vários 
artistas e arquitetos, como José Pedro Croft, 
Pedro Calapez, Manuel Graça Dias, Marga- 
rida Grácio Nunes e Fernando Sanchez Sal-
vador traduz as interseções que sempre 
existiram entre o design e as artes, a arqui-
tetura e a joalharia. Por seu turno, as peças 
de Tomás Taveira recordam a exposição 
New Transfigurations na Galeria Cómicos 
de Luís Serpa, em 1985. Indiretamente, é 
também referenciado o papel do Centro 
Português de Design e do ICEP na tentativa 
de ligação entre o design e a indústria, e na 
divulgação do design português além-fron-
teiras. É ainda possível encontrar referên-
cias a iniciativas e marcas mais recentes, 
como a ProtoDesign, Sátira design, Mglass, 
Project 01 da Atlantis ou as edições Expe-
rimenta Design/Designwise.
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The exhibition How do we pronounce 
design in Portuguese? was created and 
it continues to fuel debate. The title also 
refers to the different ways of pronounc-
ing the term design in the Portuguese 
language, and what this reveals about its 
origin, translation, history and meaning. 
Our aim is to understand how the geo-
graphical circumstances of Portugal, the 
historical heritage, culture, traditions, and 
collective consciousness influenced, and/
or are reflected in, the thinking and work of 
each author. We have also sought to under-
stand how the concepts of place, belong-
ing, identity and memory have been crafted 
in terms of design, evaluating the possible 
existence of shared values and character-
istics. In other words, what meaning and 
significance can ‘being Portuguese’ have 
today in contemporary material culture? 
And to what extent does the development 
of domestic production pass through the 
work of our cultural matrix, without preju-
dice and with an awareness of who we 
are? It is these questions and issues that 
we also seek to open up for reflection. To 
do this, we looked at product design cre-
ated and produced by Portuguese design-
ers over the last sixty years, with greater 
emphasis on the period between 1980 and 
2014. The diversity of proposals on display 

illustrates the impossibility of talking about 
a single national design. This was not our 
intention, nor did we consider it possible 
to do so in this day and age. We intended 
rather to seek out the most striking char-
acteristics of Portuguese design.

In Portugal, the development of design 
almost always occurred with limited 
means and resources. The lack of a stra-
tegic policy of development, the insuffi-
cient industrialization of the country, the 
failure of industrial education, the belated 
institutionalization of design education 
and the difficulty of turning design into a 
profession, were some of the obstacles 
to practicing design in full. Also impor-
tant was the lack of a museum dedicated 
to design, which would contribute to the 
awareness and understanding of the pub-
lic, designers and industry, as had hap-
pened almost everywhere else in Europe 
since the second half of the nineteenth 
century. Furthermore, our history demon-
strates how we are open and receptive to 
the other, and how we have incorporated, 
reinterpreted or reinvented multiple out-
side influences and examples. These may 
be French, English or Dutch, depending on 
the times and contexts, and most recently 
Italian or Scandinavian. In addition to these 
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European influences, the Orient, Africa and 
Brazil have had a strong impact on the evo-
lution and transformation of our Decorative 
Arts. These exchanges and influences have 
resulted in a great diversity of material pro-
duction that ultimately spread the univer-
salism, miscegenation and interculturality 
that mark our collective identity.

Between Lisbon and Paredes, more than 
150 works are presented, by 76 designers 
from different generations, backgrounds 
and training, demonstrating the inclusive 
and plural space that we wanted to create 
from the beginning, and showing the vital-
ity of their careers and projects. Without 
wanting to be an exhaustive survey of all 
the designers working during this period, 
the selection encompassed the objects 
considered most representative for the 
proposed interpretations. The exhibition 
is based on a formal reading of the pieces, 
and proposes dialogue between different 
eras, designers and languages, respect-
ing, always and primarily, the uniqueness 
of each work. Paying particular attention 
to traditional production sectors, such 
as cork, wood, glass, crystal or porcelain, 
three strands of interconnecting interpre-
tations are outlined: #$% &'%()*"+,+-% 
). .)'* )/%' )'+,*%+# or The Search 
for the Structure of Things; &',-#"-,0 
"+#%00"1%+-% ,+( 2%+2"3"0"#4 #) *,#%-
'",02. The Excellence of Manufacturing and 
Applied Arts; 3%#5%%+ #$% &)&60,' ,+( 
#$% %'6("#%. Variations on the Theme of 
Tradition.

Although not having a chronological struc-
ture or wanting to be a retrospective of the 
last sixty years, a number of pieces that 
refer to outstanding designers, initiatives, 
organizations and exhibitions in the his-
tory of design can be found. Pieces by Car-
mo Valente, António Sena da Silva, António 
Garcia and Carlos Galamba evoke the 1st 
and 2nd Portuguese Design Exhibitions, 
in 1971 and 1973 respectively, promoted 
by the National Institute of Industrial Re-
search. Moreover, the iconic Igor by Pedro 
Silva Dias, the Hailey sideboard by Philip 
Alarcão or the cabinet by Francisco Rocha, 
bring to mind the activities of the Loja da 
Atalaia in the late 1980s and 1990s in pro-
moting exhibitions and limited editions of 
designer pieces. The presence of various 
artists and architects, such as José Pedro 
Croft, Pedro Calapez, Manuel Graça Dias, 
Margarida Grácio Nunes and Fernando 
Sanchez Salvador reflects the intersec-
tions that have always existed between 
design and the arts, architecture and jew-
ellery. For their part, the works by Tomás 
Taveira recall the New Transfigurations 
exhibition in the Galeria Cómicos by Luis 
Serpa in 1985. Indirectly, there is a refer-
ence to the role of the Portuguese Design 
Centre and the ICEP in the attempted 
link between design and industry, and in 
the dissemination of Portuguese design 
abroad. References can also be found to 
the latest initiatives and brands such as 
ProtoDesign, Sátira design, Mglass, Pro-
ject 01 by Atlantis and the editions by Ex-
perimenta Design/Designwise. 
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Estamos perante propostas que possuem 
uma solidez estrutural e um despojamento 
formal, com pouca ou nenhuma decoração, 
destacando-se pela sua austeridade, cará-
ter maciço e equilíbrio de proporções. Como 
exemplos, a cómoda de Álvaro Siza Vieira, a 
mesa de José Pedro Croft (p. 17) ou o apa-
rador de Miguel Vieira Baptista. O trabalho 
decorativo, quando existe, é realizado com 
uma particular sobriedade e contenção. 
Na arca grafitada do século !/", a decora-
ção é feita através de motivos arquitetóni-
cos, enquanto no contador do século !/"" o 
ornamento advém do trabalho exímio das 
madeiras que faz os torcidos e tremidos. Em 
quaisquer dos casos, as peças afirmam-se 
sobretudo pelas suas formas retilíneas, sim-
plicidade e geometrização. A estrutura das 
coisas acaba por ser um dos valores funda-
mentais em presença, enquanto é notório 
o predomínio da forma sobre o ornamento. 
Ao mesmo tempo, a severidade sublinha 
a racionalidade e economia que lhes está 
subjacente. Monocromática e aparentemen-
te monolítica, a mesa Gem de Filipe Alarcão 
é representativa desta poética purista e 

geométrica, tal como é exemplar do reco-
nhecimento da qualidade expressiva dos 
materiais. Uma qualidade escultórica tres-
passa também algumas destas peças, como 
a cadeira Shell de Marco Sousa Santos, a mesa 
Layered carpet #2 de Fernando Brizio (p. 18) 
ou os candeeiros Light de Rita Filipe (p. 17).  
De diferentes maneiras, cada um conjuga a 
tradição das formas, materiais ou técnicas 
com um gosto particular pelo experimen-
talismo. Para o resultado final, a escolha dos 
materiais é decisiva, bem como o entendi-
mento do seu valor plástico, tal como mos-
tra o puff de Ana Mestre (p. 18), que permite 
múltiplas formas de assento, conforme a 
disposição e criatividade do utilizador.

Em paralelo, verificamos um processo racio-
nalista de redução de cada peça à sua essên-
cia, associada a uma lógica de máxima sim-
plicidade e economia de meios. Lembremos 
por exemplo a leve, desmontável, prática  
e compacta cadeira Osaka de António  
Garcia (p. 19) ou a cadeira Sena de António 
Sena da Silva, empilhável e compacta para 
melhor arrumação no menor espaço. Nesta 

O PREDOMÍNIO  
DA FORMA SOBRE  
O ORNAMENTO
ou 
A Procura pela Estrutura  
das Coisas
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«genealogia» encontramos, entre outros, 
José Viana, Mariana Costa e Silva ou Daniela 
Pais. As cadeiras complanáveis de José Viana  
(p. 16) primam pela economia de materiais e 
pela redução do espaço que ocupam. Sim-
ples, fáceis de transportar e arrumar, as 
cadeiras são também representativas da 
arquitetura mínima que garante a sua uti-
lidade. Por seu lado, com Mariana Costa e 
Silva, bancos, cadeiras, mesas e cadeirões 
nascem de uma placa de aglomerado de 
fibras de madeira, sem necessidade de um 
único parafuso, ferragem ou cola (p. 20). 
Por sua vez, Daniela Pais desenvolve peças 
elementares com o mínimo de meios e de 
cortes, evitando desaproveitamentos (p. 19).  
A lógica da máxima rentabilidade com o 
menor custo preside a este trabalho e cada 
elemento transforma-se em diferentes 
peças de vestuário ajustando-se ao corpo 

do seu utilizador enquanto este descobre 
novas maneiras de o usar.

Integram também este núcleo a estante 
Bookshelf de Gonçalo Campos (p. 20) e os 
bancos Terraplana de Luís Giestas (p. 21). 
Nestas peças, a função, estabilidade e resis-
tência são garantidas através da interseção 
de simples planos e de um engenhoso sis-
tema de encaixe, individualizando-se pelo 
seu aspeto cru e extrema simplicidade. As 
próprias instruções de montagem estão 
impressas na peça, no caso de Gonçalo 
Campos. A simplicidade é também um valor 
importante na cadeira Dobra de Pedro Silva 
Dias, construída a partir de uma folha de alu-
mínio dobrada e rasgada. Esta dobra cria um 
subtil jogo de reflexos, sendo representativa 
do formalismo seco e inteligente que carac-
teriza o trabalho deste autor.
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Here we are faced with designs that have a 
structural solidity and are formally stripped 
down, with little or no decoration, notable 
for their austerity, solid nature and bal-
anced proportions. Examples of this are 
the chest of drawers by Álvaro Siza Vieira, 
the table by José Pedro Croft (p. 17) or the 
sideboard by Miguel Vieira Baptista. The 
decorative work, if any, is done with par-
ticular sobriety and restraint. In the carved 
chest of the sixteenth century, the deco-
ration is made using architectural motifs, 
while in the seventeenth century cabi-
net, the ornamentation comes from the 
expert woodworking that produced its 
twists and ripples. In all cases, the pieces 
assert themselves principally by their 
simplicity and their rectilinear and geo-
metrical shapes. The structure of these 
things becomes one of the fundamental 
values present, while the predominance 
of form over ornament is obvious. At the 
same time, their severity emphasizes 
the rationality and economy that under-
lies them. Monochrome and apparently 
monolithic, the Gem table by Filipe Alarcão 

is representative of this poetic and geo-
metric purism, and is also exemplary of 
the recognition of the expressive qual-
ity of materials. A sculptural quality also 
pervades some of these pieces, such as 
the Shell chair by Marco Sousa Santos, 
the Layered carpet #2 table by Fernando 
Brizio (p. 18) and the Light lamps by Rita 
Filipe (p. 17). In different ways, each com-
bines the tradition of forms, materials 
and techniques with a particular taste 
for experimentation. For the final result, 
the choice of materials is crucial, as is an 
understanding of their plastic value, as 
shown in the pouf by Ana Mestre (p.18) 
that can be sat on in many different ways, 
according to the disposition and creativity 
of the user.

In parallel, we can see a rationalist process 
of reducing of each piece to its essence, 
associated with a logic of maximum sim-
plicity and economy of means. Recall, 
for example, the lightweight, collapsible, 
practical and compact Osaka chair by 
António Garcia (p.19) or the Sena chair 

THE PREDOMINANCE  
OF FORM  
OVER ORNAMENT
or 
The Search for  
the Structure of Things



by António Sena da Silva, stackable and 
compact for better storage in the small-
est space. In this “genealogy” we find, 
among others, José Viana, Mariana Costa 
e Silva and Daniela Pais. The flat folding 
chairs by José Viana (p.18) are conspicu-
ous for their economy of materials and the 
minimal space they occupy. Simple, easy 
to carry and put away, the chairs are also 
representative of the minimal architecture 
that ensures their usefulness. In the case 
of Mariana Costa e Silva, benches, chairs, 
tables and armchairs are created from 
wood fibreboard, without the need for a 
single screw, tool or glue (p.20). In turn, 
Daniela Pais develops basic pieces with 
the minimum of means and cuts, avoiding 
waste (p.19). The logic of maximum yield 
with less cost presides over this work and 
each element is transformed into different 
items of clothing, adjusting to the body of 

the user while he/she discovers new ways 
to use them.

The Bookshelf bookcase by Gonçalo 
Campos (p. 20) and the Terraplana 
benches by Louis Giestas (p.21) are also 
part of this nucleus. In these pieces, func-
tion, stability and strength are guaranteed 
through the intersection of simple planes 
and an ingenious interlocking system, 
distinctive for its raw appearance and 
extreme simplicity. In the case of Gon-
çalo Campos, even the assembly instruc-
tions are printed on the piece. Simplicity 
is also an important value in Pedro Silva 
Dias’s Dobra chair, constructed from a 
folded and cut aluminium sheet. This  
fold creates a subtle play of reflections, and  
is typical of the dry and intelligent for-
malism, characteristic of this designer’s 
work.
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JOSÉ VIANA
Cadeira D&D II
Par de cadeiras 
complanáveis  
e emparelháveis
Contraplacado  
de choupo e faia  
de 1,2 cm e 0,9 mm
87 7 37 7 37 cm 
(aberta)
Edição limitada  
José Viana
2004 
Peça gentilmente cedida  
pelo autor

© Cortesia José Viana

D&D II chair
Pair of same-level 
chairs
Poplar and beech 
plywood measuring 
1.2cm and 0.9mm
87.37.37cm  
(open)
Limited edition by  
José Viana
2004
Courtesy of the author

MIGUEL VIEIRA BAPTISTA
Aparador Real 
Cartão  
micro-ondulado
160 7 40 7 65 cm
Apresentado na 
exposição Sotão  
Marz Gallery
2009 
Peça gentilmente cedida  
pelo autor

© Miguel Guerreiro

Real Sideboard
Micro-corrugated 
cardboard
160.40.65cm
Marz Gallery
2009
Courtesy of the author
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JOSÉ PEDRO CROFT
Mesa de apoio
Aglomerado  
de madeira folheado  
a tola
32 7 100 7 120 cm
Modelo único 
1992
Peça gentilmente cedida  
por Galeria Bessa Pereira

Co/ee table
Tola wood  
veneer wood 
agglomerate
32.100.120cm
One-o/ piece
1992
Courtesy of Bessa Pereira 
Gallery

© Laura Castro Caldas, Paulo Cintra

RITA FILIPE
Candeeiro Light
Cristal, sistema 
elétrico para LED
5 x D7,5cm
Projeto 01 da Atlantis
Atlantis, Cristias de 
Alcobaça, S.A.  
2001-2010
Doação de Bernardo Luís 
de Azevedo de Vasconcelos 
e Sousa

© Pedro Cláudio

Light Lamp
Cristal, electrical 
system for LED
5 x D7,5cm
Atlantis Project 01
Atlantis Cristais  
de Alcobaça, S.A.  
2001-2010
Donated by Bernardo Luís 
de Azevedo de Vasconcelos 
e Sousa
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FERNANDO BRÍZIO
Table layered 
carpet #2
Protótipo
Alcatifa, metal
8 90 7 35 cm
Lux/Loja da Atalaia 
2004
Peça gentilmente cedida 
pelo autor

© Luís Silva Campos

Table layered  
carpet #2
Prototype
Carpet, metal
090 . 35cm
Lux/Loja da Atalaia 
2004
Courtesy of the author

ANA MESTRE
Puf Fup
Esferas de cortiça 
natural
65 7 65 7 35 cm
Protótipo SUSDesign
2005
Peça gentilmente cedida 
pela autora

© Corquedesign

Fup Puf
Natural cork  
spheres
65.65.35cm
Prototype SUSDesign 
2005
Courtesy of the author
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ANTÓNIO GARCIA
Cadeira Osaka’70
Pau-santo, pele preta
45 7 53 7 71 cm
Edição Móveis Sousa 
Braga (anos 1970) 
/ Fábrica Osório de 
Castro — FOC (final 
anos 1980)
MUDE.P.0739 (Doação 
António Garcia)

© PH3

Osaka’70 Chair
Ebony, black leather
45.53.71cm
Móveis Sousa Braga 
Edition (1970’s) / 
Fábrica Osório de 
Castro — FOC (late 
1980’s)
MUDE.P.0739 (Donated by 
António Garcia)

DANIELA PAIS
Roupa 
multifunctional 
Elementum  
Simple UM
100 % algodão orgânico
60 7 155 cm
Design 2008
Elementum de Daniela 
Pais, 2008-2014
Peça gentilmente cedida 
pela autora

© Yoad David Luxembourg

Elementum  
Simple UM 
multifunctional 
clothing
100% Organic cotton
60.155cm
Design 2008
Elementum by Daniela 
Pais, 2008-2014
Courtesy of the author
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MARIANA COSTA E SILVA
Banco CUT 
furniture
Valchromat®
34x45x32cm
Design 2010
CUT furniture 2014
Peça gentilmente cedida 
pela autora

© Cutfurniture

CUT furniture  
Stool
Valchromat®
34x45x32cm
Design 2010
CUT furniture 2014
Courtesy of the author

GONÇALO CAMPOS
Estante XI
MDF folheado
120 x 223 x 44cm
Wewood 2012
Peça gentilmente cedida  
por Wewood

© Ideia Flash

XI Bookcase
Veneered MDF
120x223x44cm
Wewood 2012
Courtesy of Wewood
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GIESTAS
Bancos Terraplana 
A e B
Contraplacado  
de bétula
A: 32 7 48,5 7 53 cm
B: 51,5 7 46 7 72,5 cm  
Protótipo
2010
Peça gentilmente cedida 
pelo autor

© Giestas

Terraplana  
A and B  
Stools
Birch plywood
A: 32.48.5.53cm
B: 51.5.46.72.5cm 
Prototype
2010
Courtesy of the author
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A jarra Hybris de Alda Tomás (p. 31) é emble-
mática do que designamos por inteligên-
cia prática e sensibilidade pela matéria,  
as quais distinguem muitas peças portu-
guesas. Num invólucro de vidro transpa-
rente, parece gravitar um núcleo de cor, 
mais pesado e concreto. Realizada em 
vidro artesanal, esta peça só foi possí-
vel graças à mestria do vidreiro António 
Esteves e à excelência da manufatura tra-
dicional. Igualmente importante é a mesa 
de apoio de José Espinho, na qual o tampo 
resulta da combinação de ripas de madeira 
de faia e de undianuno, muito contrastan-
tes entre si. Espinho tira partido estéti-
co das duas tonalidades da madeira e do 
modo de união com malhetes (p. 28). As 
duas peças representam a mais-valia que 
a arte de trabalhar as diferentes madeiras, 
vidros, porcelanas, pratas, metais ou peles 
representa para a excelência do produto 
final. Este saber-fazer é um património de 
grande significado, pois assegura a mate-

rialização e eximia execução das peças. Tão 
importante como o desenho, a preserva-
ção e incentivo nestes ofícios, pode vir a 
constituir-se como um fator distintivo da 
nossa produção no mercado global.

Este núcleo reflete assim um trabalho que 
nasce do gosto pelos materiais, o qual con-
segue imprimir uma excelência a cada peça 
e uma particular qualidade tátil. As peças 
testemunham o domínio prático de cada 
solução técnica e construtiva e uma apurada 
concretização, sublinhando a beleza parti-
cular de cada matéria-prima, sobretudo dos 
diversos tipos de madeira. Várias propostas 
partem de uma investigação experimental 
sobre cada matéria procurando manter e 
reformular as diferentes tipologias, explo-
rando a leitura escultórica ou artística do 
objeto. Encerram, por vezes, uma pesquisa 
sobre as diferentes técnicas tradicionais, 
conservando a delicadeza específica da 
produção artesanal.

INTELIGÊNCIA  
PRÁTICA  
E SENSIBILIDADE  
PELA MATÉRIA
A Excelência  
das Manufaturas 
e das Artes Aplicadas
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Particularmente representativos são o 
móvel de gavetas Igor de Pedro Silva Dias e 
o jarro de Margarida Grácio Nunes. A forma 
ovoide de Igor, torneada manualmente 
como um único bloco de madeira, contra-
placado e laminado, desafia a sua utilidade, 
afirmando-se sobretudo pelo seu valor 
escultórico (p. 28). Tal como a consola de 
Francisco Rocha ou a mesa de Fernando 
Sanchez Salvador (p. 29), Igor é demons-
trativo da importância dos saberes tradicio-
nais e do uso de materiais de excelência. Por 
sua vez, o jarro de Margarida Grácio Nunes  
(p. 29) parte do trabalho da prata e demons-
tra o gosto pela interseção de materiais 
diferentes, como a prata e o ébano, com um 
apurado sentido estético, e a geometria das 
formas sólidas, compactas e retilíneas. Na 
porcelana, as peças decorativas de parede 

de David Marques produzidas para a Vista 
Alegre (p. 30) testemunham a excelência 
desta manufatura, ao mesmo tempo que 
evocam uma série de peças e motivos que 
singularizaram a marca, destacando-os e 
combinando-os com grande inventividade 
em alto-relevo. Na cortiça, o aparador Black 
Flower de Ana Mestre destaca-se por um 
padrão floral em baixo relevo. Este trabalho, 
em associação com a cor da peça obtida por 
um processo específico de cozedura, fá-la 
ganhar uma particular sofisticação. Tam-
bém o aparador desenhado por *)-)5  
(p. 30) de linhas retas, simples e minimalis-
tas denota uma construção com as melho-
res técnicas tradicionais de trabalho da 
madeira, um gosto particular pela matéria e 
a consciência da importância da qualidade 
de execução.
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The vase Hybris by Alda Tomás (p.31) is rep-
resentative of what we call practical intel-
ligence and sensibility to materials, which 
distinguish many Portuguese pieces. In an 
envelope of clear glass, it seems to gravi-
tate towards a coloured nucleus, which is 
heavier and more solid. Produced in hand 
made glass, this piece was only possible 
through the mastery of the glassmaker 
António Esteves and the excellence of its 
traditional manufacture. Equally important 
is the side table by José Espinho, in which 
the tabletop results from the combina-
tion of heavily contrasting wooden strips 
in beech and cordia. Espinho exploits the 
aesthetics of the two tonalities of the 
wood and their finger jointed connection 
(p. 28). The two pieces represent the added 
value that the skilled working of different 
woods, glasses, porcelains, silvers, metals 
or leathers represents for the excellence of 
the final product. This inherited know-how 
is extremely important because through 

it, the realization and flawless execution 
of the pieces is ensured. As important as 
design, the preservation and encourage-
ment of these skills may become a decisive 
factor for our products in the global market. 

Thus, this nucleus reflects work that arises 
from an appreciation of materials, which 
allows excellence and a certain tactile qual-
ity to be instilled in each piece. The pieces 
bear witness to the practical mastery of 
each technical and constructive solution, 
and their accomplished execution, enhanc-
ing the special beauty of each raw material, 
particularly in the various types of wood. 
Various designs arose from experimen-
tal research into each material, seeking 
to maintain and reformulate the differ-
ing typologies, exploring the sculptural or 
artistic reading of the object. At times they 
consist of research into different traditional 
techniques, conserving the special delicacy 
of artisanal manufacture.

PRACTICAL 
INTELLIGENCE  
AND SENSIBILITY  
TO MATERIALS
!e Excellence  
of Manufacturing  
and Applied Arts



Particularly representative of this are the 
Igor chest of drawers by Pedro Silva Dias 
and the vase by Margarida Grácio Nunes. 
The oval form of Igor, turned manually 
from a single block of laminated wood, 
challenges its usefulness, and affirms 
itself above all, for its sculptural value  
(p. 28). As with Francisco Rocha’s cabinet 
or Fernando Sanchez Salvador’s table 
(p. 29), Igor demonstrates the importance 
of traditional knowledge and the use of 
superior quality materials. In its turn, Mar-
garida Grácio Nunes’s vase (p. 29) derives 
from silver-smithing and demonstrates 
a taste for the intersecting of differing 
materials, such as silver and ebony, with 
a refined aesthetic sense, and a geometry 
of solid, compact and rectilinear forms. In 
porcelain, the decorative wall pieces by 

David Marques, produced for Vista Alegre, 
(p. 30) are evidence of the excellence of 
this manufacturer, at the same time as 
they evoke a series of pieces and motifs 
that distinguish the brand, featuring and 
combining them with great invention in 
high relief. In cork, the Black Flower side-
board by Ana Mestre is notable for a floral 
pattern in bas-relief. This work, in associa-
tion with the colour of the piece obtained 
through a special firing process, causes it 
to attain a particular sophistication. Simi-
larly, the sideboard designed by MO-OW 
(p. 30), with simple and minimalist straight 
lines, indicates its construction using the 
best traditional techniques of woodwork-
ing, a special appreciation for the material 
and an awareness of the importance of 
execution.
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PEDRO SILVA DIAS
Armário Igor
Madeira laminada, 
alumínio
167 7 867 cm 
Edição limitada  
Loja Atalaia 1991
MUDE.P.0221

© José Manuel Costa Alves

Igor cabinet
Laminated wood, 
aluminium
167.067cm
Limited edition  
Loja Atalaia 1991
MUDE.P.0221

JOSÉ ESPINHO
Mesa de apoio
Faia e undianuno, latão 
dourado
45 7 130 7 54 cm
Móveis Olaio 1958/59
Peça gentilmente cedida por 
Galeria Bessa Pereira

Side table
Beech and undianuno 
wood, golden brass
45.130.54cm
Móveis Olaio 1958/59
Courtesy of Bessa Pereira 
Gallery

© Laura Castro Caldas, Paulo Cintra
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FERNANDO SANCHEZ SALVADOR
Mesa Claraboia
Cimento, ferro, vidro, 
iluminação
20 7 93 7 91 cm
Produção do autor 
para a exposição 
Qualquer semelhança 
é inevitável
Edição limitada Loja  
da Atalaia 1994
MUDE.P.0257

Claraboia Table
Cement, iron, glass, 
lighting
20.93.91cm
Author’s production for 
Qualquer semelhança  
é inevitável exhibition
Loja da Atalaia 1994 
limited edition
MUDE.P.0257

© Jorge Nogueira e Álvaro Rosendo

MARGARIDA GRÁCIO NUNES
Jarro Waterproof
Prata, ébano
30 x 7 x 7 cm
Galeria Reverso 2002
Peça gentilmente cedida  
por Galeria Reverso

© Cortesia Galeria Reverso

Waterproof Jar
Silver, ebony  
30x7x7cm
Reverso Gallery 2002
Courtesy of Reverso Gallery
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DAVID MARQUES
Peças decorativas 
de parede Éden
Porcelana Biscuit
29 7 29 cm (cada)
Design 2013
Vista Alegre 2014
Mural desenvolvido para os 
expositores Vista Alegre na 
Maison & Objet, Paris e na 
Ambiente, Frankfurt

Peças gentilmente cedidas 
por Vista Alegre Atlantis

© Vista Alegre

Éden Wall 
ornamental pieces
Biscuit Porcelain
29 . 29cm (each)
Design 2013
Vista Alegre 2014
Mural developed as a display 
case for Vista Alegre at 
Maison & Objet, Paris and at 
Ambiente, Frankfurt

Courtesy of Vista Alegre 
Atlantis

MO!OW DESIGN 
(Ângela Frias e Gonçalo Dias 
Arquitetos / Architects)
Aparador Hk 0.75
Sicómoro, MDF lacado
160 7 50 7 85 cm
Design 2012
Peça gentilmente cedida 
pelos autores

© MO-OW Design

Hk 0.75 Sideboard
Sycamore, painted MDF
160.50.85cm
Design 2012
Courtesy of the authors
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ALDA TOMÁS
Jarra Hybris
Vidro artesanal
14 7 30 cm
Design 1999
Coleção Mglass, 
Jasmim 2000
Peça gentilmente cedida 
pela autora

Hybris Vase
Handcrafted glass
14.30cm
Design 1999
Collection Mglass, 
Jasmim 2000 
Courtesy of the author 

© Best Of, Centro Português de Design/MGlass
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A cultura popular tem sido tratada de múl-
tiplas maneiras. Umas vezes, é valorizada 
pela sua autenticidade e inventividade, 
ingenuidade e pitoresco ou ainda pelo seu 
sentido decorativo; outras vezes, é consi-
derada ou desconsiderada, pela sua asso-
ciação com um ideário nacionalista ou um 
provincianismo. Raul Lino e, mais tarde, Fer-
nando Távora defendiam uma aproximação 
ao lugar e um conhecimento dos materiais, 
processos e soluções tradicionais como 
método de aprendizagem e matéria de 
trabalho. Ambos reconheceram a raciona-
lidade, economia de meios e funcionalida-
de das soluções populares, aplicando-as na 
arquitetura e no design. Por sua vez, Tomás 
Taveira partiu para uma reinvenção mais 
ousada e imaginativa de símbolos nacionais 
como o Galo de Barcelos, conjugando dife-
rentes padrões, cores e formas, culminando 
em objetos visualmente exuberantes.

Lado a lado com estas referências, reú-
nem-se as propostas que testemunham 
o renovado interesse atual pelos produtos 
tradicionais e a tendência new craft, refle-
tindo sobre a tradição de diferentes modos. 

Muitas reinterpretam técnicas e modelos 
artesanais, contribuindo para a valoriza-
ção económica e social da atividade arte-
sanal, como é exemplo o Projeto Cultura 
Intensiva. Na sua maioria, propõem peças 
contemporâneas, sem perderem as suas 
raízes. Nesta medida, considera-se o tra-
balho que Gonçalo Prudêncio tem vindo a 
fazer e que denota uma reflexão sobre os 
aspetos sociais e económicos da produ-
ção industrial. Feitos com matérias-primas 
nacionais, assina uma coleção de mobiliário 
inteiramente desenhada e produzida por si 
que prima por um laconismo formal. Outras 
propostas partem da reutilização e/ou reci-
clagem de materiais banais ou rapidamente 
consumíveis, mostrando uma preocupa-
ção com a sustentabilidade e duração de 
vida dos objetos, como é o caso do Projeto 
Remix (p. 40). Outras tomam os hábitos,  
rituais e costumes tradicionais para os evo-
car ou renovar. Dois exemplos: as rodilhas ou 
sogras, outrora usadas pelas mulheres para 
transportar à cabeça as cestas e cântaros 
de água, passam a ter uma nova utilidade na 
proposta de Ipotz Studio (p. 40); a tradição 
transmontana dos caretos serve de inspi-

ENTRE  
O POPULAR 
E O ERUDITO
Variações sobre  
o Tema da Tradição
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ração e materializa-se em forma de cadeira 
(p. 40), com o encosto e assento revestidos 
de colchas franjadas de lã vermelha, verde 
e amarela. Remetendo para a cultura tauro-
máquica portuguesa, Paulo Parra desenha a 
Sela, objeto que permite um sentar natural e 
confortável, mas que é também um convite 
à brincadeira e ao jogo, dada a sua forma e 
matéria. Também Rui Alves trabalha sobre 
um banco tradicional, mas do Minho. Evo-
cando a tradição antiga em que o aprendiz 
de uma arte ou ofício tinha de levar consigo 
para casa do Mestre o seu próprio assento, 
propõe dois novos bancos em madeira da 
região (p. 39). Por sua vez, Eduardo Souto 
Moura encontra inspiração nas antigas jarras 
portuguesas de vários orifícios para criar, em 
conjugação com a forma de uma mão, uma 
jarra de grande originalidade (p. 39).

Várias são as variações sobre as tradicionais 
cadeiras de couro ou buinho, tendo parti-
cular relevância os exemplos da autoria de 
Raul Lino, Conceição Silva, Fernando Távora  
e Daciano da Costa. O primeiro introduz 
motivos de inspiração árabe no encosto e 
assento da cadeira de pregaria, tipologia 
tipicamente portuguesa, enquanto os res-
tantes reinventam a cadeira de buinho, des-
tacando-se o caráter compacto e robusto da 
peça de Conceição Silva. Os bancos mocho 
são também objeto de várias reinterpre-
tações. Enquanto Henrique Ralheta (p. 39) 
introduz uma inclinação de um dos lados e 
desloca a altura de uma trave, fazendo que 
o banco possa também ser utilizado como 

escadote, Fernando Brízio esculpe as per-
nas em forma de pata negra, numa ação 
representativa da sua ironia e da adição de 
outros níveis de significação a cada objeto. 
Neste âmbito integra-se ainda o Projeto em 
Aberto, que tem como propósito fundacio-
nal investigar, aprender, criar, documentar 
e divulgar a cultura popular. Ana Escobar 
toma o banco tradicional alentejano e cria 
um modelo portátil e desmontável que per-
mite a personalização dos seus componen-
tes, através da aprendizagem da técnica de 
empalhamento.

A opção de tomar a tradição como matéria de 
investigação e experimentação é muito evi-
dente nos trabalhos do Estúdio Pedrita e de 
Paulo Sellmayer. Enquanto os Pedrita pes-
quisam as tipologias e as formas tradicio-
nais dos recipientes de barro para proporem 
seis novas peças onde se introduzem al- 
terações mais ou menos significativas,  
Sellmayer cita um clássico da manufatu-
ra tradicional do vidro sistematicamente 
copiado, o copo de bicos da Vista Alegre 
Atlantis, e apaga os detalhes decorativos. 
Ao fazê-lo, transforma profundamente a 
peça com um gesto simultaneamente de 
grande simplicidade e eficácia (p. 41).

Esta exposição é um ponto de partida, e não 
um ponto de chegada. Para além de uma 
série de conversas com os próprios auto-
res, programamos a médio prazo uma nova 
exposição que cruza a cultura material dos 
vários países de expressão portuguesa.
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A Popular culture has been approached in 
a multitude of ways. At times, it is valued 
for its authenticity and invention, ingenu-
ity and picturesque quality, or even for its 
decorative sensibility, and at others, it is 
considered or disregarded, because of its 
association with provincialism or a nation-
alist ideology. Raul Lino, and later, Fernando 
Távora, argued for affinity to place and a 
knowledge of traditional materials, pro-
cesses and solutions, as a learning method 
and as working material. Both recognized 
the rationality, economy of means and 
functionality of vernacular solutions, and 
applied them in architecture and design. 
For his part, Tomás Taveira embarked on 
a more daring and inventive reinvention of 
national symbols such as the Cock of Bar-
celos, combining different patterns, colours 
and forms, resulting in visually exuberant 
objects.

Alongside these references, designs are 
brought together that bear witness to the 
current renewed interest in traditional prod-
ucts and the new craft tendency, focusing 
on traditions of various kinds. Many rein-
terpret artisanal techniques and models, 

contributing to the enhancement of the 
economic and social value of artisanal 
activity, as exemplified by the Cultura Inten-
siva project. The majority propose contem-
porary pieces, without losing sight of their 
roots. In this area, consideration should be 
given to the work that Gonçalo Prudên-
cio has been producing, which represents 
a reflection on the social and economic 
aspects of industrial production. Using Por-
tuguese raw materials, he is responsible for 
a furniture collection entirely designed and 
produced by him, which is primarily notable 
for its sparseness of form. Other designs 
derive from the reuse and/or recycling of 
everyday or rapidly consumed materials, 
revealing a concern for the sustainability 
and useful life of materials, as is the case 
of the Remix Project (p.38). Others take 
on traditional habits, rituals and customs in 
order to evoke or renew them. Two exam-
ples: The “little wheels” or “mothers-in-
law” formerly used by women to carry 
baskets and water pitchers on their heads, 
take on a new use in the Ipotz Studio pro-
posal (p. 38); the traditional masks from the 
Trás-os-Montes region serves as inspira-
tion and are embodied in the form of a chair 

BETWEEN  
THE POPULAR  
AND THE ERUDITE
Variations on the !eme  
of Tradition



(p. 40), with its back and seat upholstered 
in frilled cushions in red, green and yellow 
wool. Drawing on the Portuguese bull fight-
ing tradition, Paulo Parra designed the Sela, 
an object that allows one to sit naturally and 
comfortably, but which is also an invitation 
to play, given its form and material. Rui Alves 
has also worked on a traditional stool, but 
from the Minho region. Evoking the old 
tradition in which the apprentice of a craft 
or trade had to carry his own chair to the 
house of his Master, he proposes two new 
stools in local wood (p. 39). In turn, Eduardo 
Souto Moura finds inspiration in traditional 
Portuguese jugs with various spouts in 
order to create, in conjunction with the 
form of a hand, a jug of great originality  
(p. 39).

There are numerous variations on tra-
ditional chairs in leather or wicker, with 
particularly significant examples by Raul 
Lino, Conceição Silva, Fernando Távora and 
Daciano da Costa. The former introduces 
motifs of Arab inspiration on the back and 
seat of a nailhead chair, a typically Portu-
guese typology, while the others reinvent 
the reed chair, highlighting the compact and 
robust character of the piece by Conceição 
Silva. The owl stool is also the subject of 
various reinterpretations. While Henrique 
Ralheta (p. 39) inclines one of the sides 
and changes the height of a cross-piece, 
so that the stool can also be used as steps, 
Fernando Brízio sculpts the legs in the form 

of a leg of ham, in actions that express 
irony and add other levels of meaning to 
both objects. Along these lines, the Pro-
jecto em Aberto is also included, whose 
founding principles are to research, create, 
document and disseminate popular culture. 
Ana Escobar takes the traditional Alentejo 
stool and creates a portable and demount-
able version that allows its components to 
be personalized, through learning the tech-
nique of weaving.

The option of taking tradition as a subject 
for research and experimentation is very 
evident in the work of Estudio Pedrita 
and of Paulo Sellmayer. While Pedrita 
researched the traditional typologies and 
forms of pottery bowls in order to present 
six new pieces incorporating alterations of 
greater or lesser importance, Sellmayer 
quotes a regularly copied classic of tradi-
tional glass manufacturing, the cut glass 
Vista Alegre Atlantis glasses, and removes 
their decorative details. In doing so, the 
piece is fundamentally transformed with a 
gesture that is simultaneously very simple 
and effective (p.41). 

This exhibition is a starting point, not a final 
destination. In addition to a series of dis-
cussions with the designers themselves, 
we are planning a new exhibition, in the 
medium term, which will combine cultural 
material from the various Portuguese-
speaking countries.
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EDUARDO SOUTO MOURA
Jarra Mão Aberta
Porcelana
24 7 14 7 5 cm
Sátira Design 2001
Colecção 
Minimalanimal/
Sátira Design 2001
Peça gentilmente cedida por 
Pedro Sottomayor

© Sátira

Mão Aberta Jar
Porcelain
24.14.5cm
Sátira Design 2001
Minimalanimal 
Collection/
Sátira Design 2001
Courtesy of Pedro 
Sottomayor

RUI ALVES 
Banco e mesa 
Mestre e Mestra
Castanho
50 7 30 7 25 cm 
(banco)
 75 7 30 7 50 cm 
(mesa)
Edição limitada Rui 
Alves Design O9ce
2012
Peças gentilmente cedidas 
pelo autor

© Rui Alves Design O1ce

Mestre e Mestra 
Stool and table
Chestnut
50.30.25cm (bench) 
75.30.50cm  
(table)
Rui Alves Design  
O1ce Limited edition
2012
Courtesy of the author

HENRIQUE RALHETA
Banco Itálico
Pinho
35 7 50 7 40 cm
Peça única
Criado para a 
exposição Abanque no 
âmbito da inauguração 
da Loja Mousse em 
Lisboa
Mousse 2014
Peça gentilmente cedida 
pelo autor

© Luís Silva Campos

Itálico Stool
Pine
35.50.40cm
One-o/ piece
Created for the 
exhibition Abanque 
in the Mousse store 
opening, Lisbon
Mousse 2014
Courtesy of the author
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GALULA "Gustavo Macedo#
Cadeira Careto
Madeira, lã
92 7 52 7 44 cm
Protótipo
Protótipo apresentado 
no âmbito do projeto 
Art on Chairs 2012
Fernando Dias da Silva 
& Filhos, Lda.
Peça gentilmente cedida por 
Art on Chairs

©  Marcus Garcia

Careto Chair
Wood, wool
92.52.44cm
Prototype
Prototype presented 
for the Art on Chairs 
2012 project
Fernando Dias da Silva 
& Filhos, Lda.
Courtesy of Art on Chairs

JOANA CABRITA MARTINS
Carrinho
Rodas de bicicleta, 
caixas de fruta, pegas 
de chapéus de chuva
87 7 45 7 76 cm
Edição Projeto Remix 
2014 
Peça gentilmente cedida por 
Projeto Remix

©Remix

Cart
Bicycle wheels, fruit 
boxes, umbrella handles
87.45.76 cm
Edition by Remix 
Project 2014
Courtesy of Remix Project

RICARDO TRALHÃO
Banco Nova Sogra
Aço inoxidável, tiras  
de trapos, linha de 
bordar, bordado e 
entrançadas
45 7 45 7 45 cm 
Peça desenvolvida 
para a comemoração 
do 25.º aniversário do 
CEARTE
 Ipotz Studio 2011
Peça gentilmente cedida 
pelo autor

©  Ipotz Studio

Nova Sogra Stool
Stainless steel, rag 
strips, embroidery 
thread, embroided and 
braided
45.45.45cm
Piece developed to 
commemorate the 
25th anniversary of 
CEARTE
Ipotz Studio 2011
Courtesy of the author
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PAULO SELLMAYER
Cálice Splendidor
Vidro prensado
13 7 6 7 6 cm
Protótipo 
desenvolvido para 
Copos de Coleção de 
Mariana Pestana — 
exposição Collecting 
Concepts and 
Collection de Paulo 
Mendes.
Vista Alegre Atlantis 
2012
Peça gentilmente cedida 
pelo autor

©  Vista Alegre Atlantis

Splendidor Glass
Pressed glass
13.6.6cm
Prototype  
developed for  
Copos de Coleção by 
Mariana Pestana — 
Collecting Concepts 
and Collections 
exhibition by Paulo 
Mendes.
Vista Alegre Atlantis 
2012
Courtesy of the author
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FICHA TÉCNICA ! CREDITS

COMO SE PRONUNCIA DESIGN EM PORTUGUÊS?
Uma coprodução do Município de Paredes e do Município de Lisboa/!"#$ — Museu do Design  
e da Moda, Coleção Francisco Capelo, no âmbito do evento internacional Art on Chairs 2014–2015

HOW DO WE PRONOUNCE DESIGN IN PORTUGUESE?
A coproduction by Paredes and Lisbon City Council/!"#$ — Museu do Design e da Moda,  
Francisco Capelo Collection, for the Art on Chairs 2014–2015 international event
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