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O nosso rigor acaba 
quando está pronto,
não quando está ganho.
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Uma empresa que pretende ser uma 
referência, faz-se de competência, 
faz-se de uma equipa dedicada com 
uma vontade autêntica de fazer parte 
da solução, e faz-se de ambição para 
fazer mais e melhor. A Detailsmind 
compete há 15 anos neste mercado 
celebrando o passado, consolidando o 
presente e projectando a dinâmica que 
nos permitirá construir o futuro. 

De início, dedicados à construção e 
remodelação de espaços interiores, 
com forte especialização na área 
da restauração, são já mais de 400 
empreitadas realizadas, entre a 
edificação de prédios, moradias, 
escritórios ou instalações industriais, 
sempre fiéis à nossa missão de fazer 
do contexto de obra um cenário 
de relacionamento positivo e 
descomplicado entre colaboradores, 
parceiros e clientes.

Desde 2005, construimos uma história 
de obra feita, uma experiência com 
alicerces na preparação e execução 
rigorosa e no serviço ao cliente. 
Reunimos uma equipa competente, ágil 
e com uma forte mentalidade de serviço, 
e trabalhamos com uma carteira de 
clientes nacionais e internacionais que 
reconhecem a nossa dinâmica e o nosso 
compromisso com o rigor e a dedicação 
ao detalhe. 

Está na nossa natureza sermos positivos 
e transformadores. Hoje, aqui estamos, 
com a fibra de quem não deixa passar 
um desafio ao lado. 

Esta edição do nosso portefólio está 
cheia de bons motivos para partilhar 
consigo o orgulho que temos no nosso 
percurso. Celebra o aniversário, 
apresenta a nova marca e as obras mais 
recentes. Convidámo-lo a conhecer, 
mais em detalhe, a nova imagem 
visitando o nosso renovado website.

Num momento tão desafiante, em que 
mais do que nunca, está tudo no detalhe, 
pode continuar a contar connosco, 
somos os mesmos, renovados!

David Marques | CEO
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A Detailsmind dedica-se à construção civil e 
reabilitação de edifícios, escritórios, instalações 
industriais, desportivas, comerciais e outras.

Exemplos são a construção de edifícios residen-
ciais e moradias, centros de escritórios e lojas, 
restaurantes ou instalações de grande dimensão 
como hotéis, fábricas, armazéns ou hospitais. 

Com uma experiência de mais de 400 projetos 
construídos ao longo de 15 anos, a Detailsmind 
constrói espaços onde o detalhe é um reflexo da 
atitude positiva e do rigor que coloca em todas 
as fases do processo.
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Cultura do  
detalhe

Construção Reabilitação

Construir está na nossa natureza, somos transformadores e 
motivados pela vontade constante de criar valor construindo 
projetos de referência. A nossa maior força é a atitude 
positiva e construtiva com que abraçamos cada projecto. 

No nosso dia-a-dia recorremos às tecnologias mais atuais, 
investindo em soluções, materiais e continuamente no know 
how de uma equipa inteiramente dedicada a superar as 
expectativas dos clientes mais exigentes.

Costumamos dizer que ‘está tudo no detalhe’ porque para 
nós, ir até ao detalhe, significa levar a nossa intervenção até 
às últimas consequências em termos de responsabilidade. 
É uma declaração de profissionalismo e rigor até ao último 
centímetro de cada projeto em que estamos envolvidos.

Quem nos conhece sabe que esta é apenas a ponta do 
icebergue e que tem por detrás um gigantesco trabalho 
invisível. São meses de rigor em que no final o todo é maior 
que a soma dos detalhes.

O que está na cultura do detalhe?
Entre outras coisas, está a base da relação que fidelizou 93% 
dos nossos clientes, que continuam a repetir obras connosco 
ao longo dos anos.

A mesma base que suporta as relações de confiança que 
estabelecemos com fornecedores e parceiros.

Gostamos do desafio de reinterpretar o passado, de 
trabalhar e transportar o lastro da história para o momento 
presente. Acreditamos que o valor do futuro se pode fazer 
partindo do valor do passado. 

Para cada caso, uma solução. Para diferentes tipos de 
reabilitação integramos e desenvolvemos as práticas 
construtivas, técnicas e métodos de conservação mais 
adequados.

O que está na cultura do detalhe?
Entre outras coisas, está uma obsessão pelo rigor que se 
pratica por uma empresa inteira. É uma atitude presente no 
ADN dos colaboradores da empresa e presente em todas as 
fases do processo.

O que está na cultura do detalhe?
Entre outras coisas, estão obras onde a tensão foi reduzida 
e os desafios foram ultrapassados de uma forma positiva e 
construtiva.

O nosso portefólio é o melhor testemunho de uma empresa, 
que viu em cada oportunidade uma forma de demonstrar a 
sua capacidade, que sempre viu em cada detalhe a ocasião 
para fazer a diferença.

Os detalhes são por isso a evidência maior da nossa 
qualidade e tornam-se, o nosso barómetro do rigor.
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PENTHOUSE
CHIADO · LISBOA

Reabilitação integral de 
apartamento duplex com 
uma área de 170 m2.
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Valores

Visão

Competência

Honestidade

Positividade

Ambição

Ser uma marca escolhida e reconhecida pela
sua reputação de rigor e cultura do detalhe. 

Nenhum detalhe é deixado ao acaso, do rigor à ética
profissional, do know-how técnico às melhores práticas
construtivas, da especialização à polivalência das equipas,
da antecipação à resolução de desafios.

Estrutural e transversal a todos na empresa, pautamos a
nossa atividade por uma autenticidade permanente nas
relações com clientes e parceiros, por uma integridade
orçamental e por um profundo sentido de autocrítica.

Ser uma empresa  reconhecida pela forma como faz do rigor um compromisso, da preparação ao acabamento de cada projeto.

Projetamos uma atitude construtiva e positiva, assente na
capacidade de comunicar e de criar empatia, empenhada
no respeito pelas pessoas e pelo seu trabalho, determinada
a acrescentar valor aos projetos e ao sector.

Movidos por uma inquietude constante, que nos desafia
individualmente e em equipa a sairmos da nossa zona de
conforto, gostamos de tomar a iniciativa, de superar as
expectativas, de elevar os níveis de exigência e de detalhe.
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RESIDENCIAL

Está tudo nas 
expectativas.

Com uma experiência cimentada no sector residencial, seja 
na construção de raiz ou na reabilitação de espaços com 
uma história própria, compatibilizamos desejos e meios 
para garantir uma qualidade irrepreensível e uma execução 
primorosa, que superem todas as expectativas.

Esta abordagem revela-se na meticulosa atenção que 
damos a detalhes como conforto, funcionalidade e 
colaboração entre diferentes especialidades técnicas, assim 
como na capacidade de comunicar eficazmente e de criar 
empatia ao longo de todo o processo.
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CALÇADA DO MONTE
GRAÇA · LISBOA

Área

1500 m2

Reabilitação de edifício habitacional de 5 pisos com garagem, 
zonas exteriores de jardim e piscina. A construção preservou 
as características arquitectónicas, elementos decorativos e 
metodologias construtivas do edifício.

Prazo

12 meses

Projecto 
PEDRO MARIGUEZA arquitectos
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SALITRE 183
PRÍNCIPE REAL · LISBOA

Área

1600 m2

Reabilitação integral de edifício com 6 apartamentos 
de luxo onde sobressaem pormenores sofisticados, 
materiais nobres e acabamentos de alta qualidade.

Prazo

12 meses

Projecto 
Matelier Arquitectos
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ALEXANDRINO GARDEN
GRAÇA · LISBOA

Área

730 m2

Reabilitação total de edifício de 2 pisos, 
composto por 7 apartamentos, terraços 
e grande jardim.

Prazo

3 meses

Projecto 
JAG Arquitectos - Arq. João Gois
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PENTHOUSE DUPLEX
CHIADO · LISBOA

Área

170 m2
Prazo

6 meses

Apartamento premium de 2 pisos onde 
sobressaem detalhes de carpintarias e 
materiais de excelente qualidade.

Projecto 
OTO Arquitectos - Arq. Nuno Teixeira Martins
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VITOR BASTOS 52
CAMPOLIDE · LISBOA

Área

1100 m2

Construção de edifício residencial de 
arquitectura moderna composto por 
6 pisos com acabamentos premium e 
uma vista deslumbrante sobre a cidade.

Prazo

12 meses
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TELHAL APARTMENTS
SANTO ANTÓNIO · LISBOA

Área

600 m2

Reabilitação de edifício de 5 pisos com recuperação 
da fachada original. Composto por 6 apartamentos 
de design moderno e luminoso onde a madeira cria 
um ambiente acolhedor.

Prazo

7 meses

Projecto 
Matelier Arquitectos
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ARRIBAS PRAIA GRANDE
SINTRA · LISBOA

Área

432 m2
Prazo

12 meses

Uma construção com dois níveis e amplos arranjos exteriores ajardinados, 
harmoniosamente integrada na paisagem natural, tirando partido da inclinação 
do terreno e do aproveitamento máximo da vista para o oceano Atlântico. 
Destaca-se, pela complexidade, a execução do muro em betão à vista, a exigir uma 
atenção rigorosa nomeadamente nos veios em relevo e na curvatura da parede.

Projecto 
Ribeiro de Carvalho Arquitectos
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LAPA PREMIUM
TV. DE SÃO PLÁCIDO · LISBOA

Reabilitação integral de moradia de ambiente moderno 
com 3 pisos onde se destacam os tetos em betão à vista 
e os soalhos, escadas e mobiliário com acabamento 
em madeira onde predominam os tons naturais.

Área

400 m2
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DUPLEX APARTMENT
TERREIRO DO TRIGO · LISBOA

Área

500 m2

Reabilitação de apartamento exclusivo em edifício 
pombalino respeitando e recuperando as estruturas 
existentes da construção, que integraram o ambiente 
personalizado do projeto, e que exigiram soluções 
específicas desenvolvidas para a obra.

Prazo

4 meses

Projecto 
Cláudia Campos Arquitecta
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SENHORA DO MONTE
GRAÇA · LISBOA

Área

715 m2
Prazo

 8 meses

Reabilitação integral de edifício de 4 pisos 
com renovação e recuperação das referências 
centenárias da construção, utilizando técnicas 
de restauro de painéis e pintura de paredes, de 
modo a preservar o ambiente original do edifício.
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RESTELO 1960 
LISBOA

Reabilitação de moradia de desenho clássico 
marcada no seu interior por lambris lacados e 
pavimento em madeira de pinho. No exterior, um 
pátio com relvado e terraço em deck de madeira.

Área

200 m2
Prazo

 7 meses

Projecto 
4+Arquitectos
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CASA DE CAMPO AZÓIA
MALVEIRA DA SERRA · CASCAIS

Reabilitação de moradia de 2 pisos e moinho 
anexo envolvendo áeas ajardinadas. Utilização 
de acabamentos de qualidade superior onde se 
destaca na sala o pavimento em microcimento 
afagado com régua de carvalho e aro em cobre.

Área

460 m2
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Área

520 m2
Prazo

9 meses

JANES DELUX
CASCAIS · LISBOA

Reabilitação total de moradia de desenho contemporâneo 
composta por 2 pisos onde se destacam divisórias 
em ferro e vidro de estilo clássico e pavimento da sala 
em vidro para o piso inferior. Arranjos exteriores com 
bungalow, piscina e grande área ajardinada.
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OFFICE

Está tudo na 
harmonia.

Articulamos competências para construir e encontrar a 
harmonia perfeita, entre as necessidades específicas das 
organizações e os pormenores que são imprescindíveis aos 
colaboradores, num espaço que seja funcional mas também 
ele próprio um reflexo da cultura e identidade da empresa.

Para tal lideramos o projeto com uma atitude dialogante 
e com foco em detalhes que fazem a diferença na criação 
de um ambiente acolhedor, criativo e prático, tais 
como harmonização do espaço, ergonomia, mobiliário, 
equipamentos, circulação de ar, temperatura e insonorização.
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WOOD PREMIUM OFFICE
MARQUÊS DE POMBAL · LISBOA

Área

2200 m2
Prazo

6 meses

Edifício de 7 andares totalmente reabilitado e transformado 
num espaço premium de coworking e serviços, de design 
sofisticado e eco-friendly, com várias estruturas em madeira, 
com tratamento acústico, e pavimentos em marmorite.

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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SPECTRIS INNOVATION CENTRE
MAIA · PORTO

Área

650 m2

Projecto 
Studium - Sérgio Miguel Magalhães

Prazo

4 meses

Projecto inovador de escritórios modulares com 60 
postos de trabalho em open space. Uma configuração 
ampla numa fusão entre zonas de trabalho em equipa, 
espaços individuais, áreas de reunião, auditório e zonas 
de lazer distribuidas em 2 pisos e logradouro exterior.
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AQUALOGUS OFFICE
PARQUE DAS NAÇÕES · LISBOA

Área

200 m2
Prazo

2 meses

Um escritório que reflete a funcionalidade 
e a complementaridade, distribuindo as 
áreas com qualidade, iluminação natural e 
permeabilidade entre os vários ambientes.

Projecto 
Nuno Cruz Arquitecto
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GRUPO JOSÉ AVILLEZ
SANTA MARIA MAIOR · LISBOA

Área

360 m2
Prazo

7 semanas

Reabilitação do escritório sede do grupo 
integrado num edifício em que foi recuperada 
e preservada a estrutura tridimensional de 
madeira, denominada gaiola pombalina.  
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PRIMAVERA LX OFFICE
MIRAFLORES · LISBOA

Área

450 m2
Prazo

10 semanas

Um escritório de referência com soluções de design 
construídas a pensar num ambiente de trabalho 
moderno, dinâmico e ágil, com espaços modulares, 
salas de formação e um auditório, respondendo às 
várias necessidades da empresa.

Projecto 
Atelier Land - Arquitectos
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XP INVESTMENTS PORTUGAL
CASTILHO · LISBOA

Área

150 m2
Prazo

10 semanas

Espaço premium marcado pelo design 
minimalista, qualidade, envolvência e 
distinção nos vários ambientes e áreas 
funcionais do escritório.

Projecto 
Esteves + Matarazzo
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STONE CAPITAL HEADQUARTERS
EDIFÍCIO CARTIER · LISBOA

Área

200 m2
Prazo

5 semanas

No topo do icónico edifício Cartier, situado na Avenida 
da Liberdade, nasceu o escritório sede da Stone Capital. 
Um projeto de ambiente moderno e harmonioso com 
matérias-primas de qualidade e acabamentos luxuosos.

Projecto 
ariane epstein
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AXIA GROUP
AV. LIBERDADE · LISBOA

Área

140 m2
Prazo

4 semanas

Sede do prestigiado banco de 
investimento onde a qualidade das 
madeiras confere valorização ao 
espaço e sofisticação ao ambiente. 
Um escritório acolhedor e distinto.
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COLOMBO OFFICE TOWER
BENFICA · LISBOA

Área

130 m2
Prazo

4 semanas

Átrio de acesso à Torre Ocidente, um trabalho 
de detalhe em madeira complementado com 
uma dinâmica de jogos de luz. Uma receção 
acolhedora e marcante que fica na memória.

Projecto 
JAG arquitectos - Arq. João Gois
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RESTAURAÇÃO

Está tudo na 
experiência.

Na área da restauração trazemos para a mesa uma 
experiência e aprendizagem acumulada de mais de 100 
restaurantes construídos, o que nos dá um currículo 
invejável e a confiança inabalável de um conjunto de 
clientes, que reconhecem e valorizam o nosso rigor.

Prestando especial atenção a detalhes como a interação 
das equipas e a sua circulação nas zonas de trabalho, o 
tempo de vida útil dos materiais, custos de manutenção, 
ambiente geral e qualidade da experiência oferecida, 
fomos capazes de construir uma relação positiva e 
duradoura com clientes e parceiros.
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SELLLVA
MARQUÊS DE POMBAL · LISBOA

Área

175 m2
Prazo

2 meses

Restaurante de ambiente muito agradável e 
descontraído, onde se destaca o mural pintado à 
mão pela artista francesa Henriette Arcelin que 
recria elementos da fauna e flora selvagem, e ainda 
os decorativos painéis geométricos de madeira.

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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SÁLA DE JOÃO SÁ
BACALHOEIROS · LISBOA

Área

95 m2
Prazo

2 meses

Um espaço intimista integrado num edifício 
pombalino, depurado e luminoso, onde a 
cozinha está à vista. O ambiente é dominado 
pela luz e pela madeira clara destacando-se 
o elemento central em latão escovado.

Projecto 
For Studio Architects - Ricardo Paulino
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NICOLAU PORTO CAFÉ
CEDOFEITA · PORTO

Área

200 m2
Prazo

3 meses

Espaço gourmet de inspiração natural onde cada 
detalhe respira o amor pela comida saudável. No 
interior, um ambiente exótico e descontraído, 
paredes verde-água, tons de azul, madeiras, 
plantas suspensas e muita luz natural.

Projecto 
SMC arquitectos - Arq. Rui Carreira
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BARRA CASCABEL
EL CORTE INGLÉS · LISBOA

Uma experiência gourmet única de cores e 
sabores de inspiração mexicana, num estilo 
exclusivo onde o brilho do néon salta à vista.

Área

140 m2
Prazo

4 meses

Projecto 
Freehand Arquitectura
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JACARÉ
EL CORTE INGLÉS · LISBOA

Um espaço acolhedor e verdejante marcado 
pelo conforto dos materiais naturais e pelo 
mural pintado à mão por Henriette Arcelin.

Área

80 m2
Prazo

4 meses

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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BELCANTO . CHEF JOSÉ AVILLEZ   
CHIADO · LISBOA

Área

240 m2
Prazo

7 semanas

Uma experiência premium num espaço mítico, rico em 
detalhes exclusivos. Ambiente sofisticado que preserva 
e celebra o romantismo do antigo Chiado. 
Distinguido com 2 estrelas Michelin.

Projecto 
Studio	Astolfi	-	Design	de	Interiores
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TASCA CHIC . CHEF JOSÉ AVILLEZ   
EL CORTE INGLÉS · LISBOA

Área

140 m2
Prazo

4 meses

Um espaço contemporâneo repleto de detalhes que 
proporcionam um ambiente sofisticado mas muito 
acolhedor, onde os sabores tradicionais da tasca 
se encontram com o espírito chic e cosmopolita.

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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MANO A MANO
CHIADO · LISBOA

Área

260 m2
Prazo

4 meses

Restaurante instalado num edifício pombalino recuperado 
onde se respira uma atmosfera acolhedora e descontraída que 
faz sonhar com Itália. A cozinha é aberta para a sala, com fornos 
de lenha e largos painéis em pedra que caracterizam o espaço.

Projecto 
Risco - Arquitectura e Design
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CANTINHO DO AVILLEZ  
CASCAIS

Área

300 m2
Prazo

4 meses

Restaurante com 2 pisos e um pátio exterior. No interior, 
destaca-se uma clarabóia que capta a luz natural, 
os arcos e lambris de meia cana que conferem um ar 
clássico, e ainda os nichos que criam espaços privados.

Projecto 
Studio	Astolfi	-	Design	de	Interiores
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CANTO RESTAURANTE 
CHIADO · LISBOA

Área

250 m2
Prazo

3 meses

Um espaço de restauração onde a experiência 
apela a todos os sentidos e vai da mesa ao palco, 
da cozinha portuguesa às vozes afinadas, dirigido 
pelo Chef Avillez, Ana Moura e António Zambujo.

Projecto 
Studio	Astolfi	-	Design	de	Interiores



69



70

ESPADA RESTAURANTE
CAIS DO SODRÉ · LISBOA

Área

200 m2
Prazo

3 meses

Restaurante de petiscos do mar inspirados pelas 
cozinhas do mundo. Um espaço muito acolhedor 
de ambiente cosmopolita e informal onde se 
privilegia a partilha e a experiência gastronómica.

Projecto 
Central Arquitectos - Arq. Pedro Lima
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Prazo

3 meses

A CHARCUTARIA
CHIADO · LISBOA

Área

190 m2

Reabilitação de restaurante de comida típica 
alentejana, com preservação da estrutura e arcos da 
Cerca Fernandina, num espaço com sala e esplanada 
no piso de entrada e garrafeira/bar no piso inferior.

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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DOÇARIA CONVENTUAL ALCOA
CHIADO · LISBOA

Área

80 m2
Prazo

7 semanas

Reabilitação de um património histórico de Lisboa 
resultando num espaço de referência muito acolhedor 
com destaque para os elementos em cobre e painéis 
decorativos em azulejo do mestre Querubim Lapa.
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MINI BAR JOSÉ AVILLEZ
RUA DA PICARIA · PORTO

Área

220 m2
Prazo

5 meses

Inspirado nos ambientes clássicos do teatro - veludos 
vermelhos - o Mini Bar apresenta uma carta recheada 
de pratos para partilhar. Um desafio a todos os sentidos.

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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PICAMIOLOS
CAIS DO SODRÉ · LISBOA

Área

400 m2
Prazo

4 meses

Restaurante dedicado à gastronomia portuguesa, sobretudo 
de alma alentejana. Ocupa o rés-do-chão e primeiro andar 
de um edifício pombalino. No espaço destacam-se grandes 
esculturas de animais nas paredes, balcões de mármore e 
as típicas arcadas dos antigos edifícios lisboetas.

Projecto 
Silva Dias Arquitectos - Arq. Tiago Silva Dias
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BAIRRO DO AVILLEZ
CHIADO · LISBOA

Área

1200 m2
Prazo

6 meses

Um bairro atípico onde se reúnem vários conceitos, uma 
Taberna, um Páteo de peixe e marisco, o Mini Bar, a Pizzaria 
Lisboa e uma pequena Mercearia. Entre os muitos detalhes de 
construção, o mural em azulejo pintado pela artista francesa 
Henriette Arcelin e a instalação artística do Studio Astolfi.

Projecto 
ANAHORYALMEIDA
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RETAIL

Está tudo na 
agilidade.

Na área do retail, tempo é dinheiro, por isso enfrentamos 
os desafios específicos dos espaços comerciais com 
inteligência, agilidade e rapidez de ação para dar resposta às 
diferentes contingências de horários e timings de execução.

O segredo do nosso sucesso está na forma como articulamos 
as várias áreas, como antecipamos as necessidades e como 
fazemos do processo uma experiência em tudo positiva.
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WINES BY HEART
AV. LIBERDADE · LISBOA

Área

340 m2
Prazo

4 meses

Wine bar, garrafeira e restaurante onde tudo foi 
construído em função do vinho. Uma intervenção 
em 2 pisos onde se destacam as madeiras e ferro que 
conferem um ambiente clássico e acolhedor ao espaço.
Um conceito de qualidade eleito Wine Bar do Ano 2019.

Projecto 
Silva Dias Arquitectos - Arq. Tiago Silva Dias
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CENTRO INTERPRETATIVO DA HISTÓRIA DO BACALHAU
TERREIRO DO PAÇO · LISBOA

Área

1750 m2
Prazo

3 meses

Integrado no projecto do Novo Cais de Lisboa, o Torreão 
Nascente do Terreiro do Paço acolheu o projecto que se 
divide em duas áreas principais – o piso 0 dedicado ao 
Mar, e o piso 1 dedicado à Mesa - com várias salas ao 
longo das quais se conta a história da pesca do bacalhau 
pelos marinheiros portugueses no Atlântico Norte.

Projecto 
Silva Dias Arquitectos - Arq. Tiago Silva Dias
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BENETTON FLAGSHIP STORE
BAIXA · LISBOA

Área

820 m2
Prazo

7 semanas

Reabilitação integral da loja abrangendo os 3 pisos do 
edifício. Uma sala ampla é o elemento central de uma 
estrutura simples, quase invisível, onde se encontram 
estações, coleções, cores e tecidos para uma experiência 
de compras sob o signo de autenticidade, design e beleza.
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FOODCOURT C.C. ALEGRO
CASTELO BRANCO

Área

980 m2
Prazo

5 semanas

MERENDA 6000 - Reconstrução de toda a praça 
da restauração, envolvendo as zonas comuns de 
refeição e os espaços destinados aos restaurantes 
presentes. Destaque para as estruturas metálicas 
que organizam e delimitam as várias zonas.
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AMORINO GELATARIAS
CHIADO · RUA AUGUSTA · CC VASCO DA GAMA · R. DAS CARMELITAS 

Área

115 m2
Prazo

7 semanas

Gelado italiano de excelência. Construção com 
requisitos específicos de técnicas e materiais 
personalizados que conferem o ambiente artesanal 
e romântico que caracteriza os espaços da marca.
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ERIC KAYSER
AMOREIRAS · ECI · CHIADO

Área

425 m2
Prazo

10 semanas

Padaria artesanal francesa em espaços de ambiente 
moderno ou tradicional sempre com designs de loja 
inovadores onde se expressa a identidade da marca 
e onde sabe sempre bem estar.



89



90

OCULISTA CENTRAL
GRAÇA · LISBOA

Área

100 m2
Prazo

5 semanas

Renovação da loja composta por várias áreas 
funcionais, destinadas ao atendimento, exposição 
de produtos, serviços e consultas. As madeiras 
combinadas com elementos decorativos contribuem 
para a qualidade e modernidade do espaço.

Projecto 
Sousa Santos Arquitectos - Arq. Jorge Sousa Santos
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ANDRÉ OPTICAS
CASCAISHOPPING · CASCAIS

Área

80 m2
Prazo

5 semanas

A estreia de um novo conceito de loja que trouxe diversos 
serviços premium, numa atmosfera que combina o luxo 
e a elegância da marca. Com destaque para os espelhos 
dourados, elementos de latão e pavimento de ouro negro.

Projecto 
Sousa Santos Arquitectos - Arq. Jorge Sousa Santos



9292

OUTRAS CONSTRUÇÕES

Está tudo 
na atitude.

Nunca viramos costas a um projeto, gostamos de um bom 
desafio e de elevar o grau de exigência, uma atitude que 
nos permitiu ampliar a nossa atividade a empreitadas e 
áreas distintas como unidades industriais, hospitalares, 
hoteleiras e desportivas, entre outras.
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HOTEL ALBATROZ 5*
CASCAIS

Área

2100 m2
Prazo

3 meses

Um hotel palácio onde se vive um ambiente luxuoso 
pontuado com detalhes vintage no estilo da nobreza 
portuguesa. Composto por vários espaços requintados 
onde tudo foi pensado e executado ao mínimo detalhe.

Projecto 
Viterbo Interior Design
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MASSIMO ZANETTI GROUP
AMADORA · LISBOA

Área

16800 m2

Reabilitação do polo industrial da marca em portugal 
constituido por áreas especializadas na torrefação de 
café e na produção de cápsulas com tecnologia de última 
geração. O complexo inclui ainda as áreas destinadas aos 
escritórios, serviços, armazenamento e embalamento. 

Projecto 
Ribeiro de Carvalho Arquitectos
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HOSPITAL LUZ SAÚDE
ODIVELAS · LISBOA

Área

7600 m2
Prazo

9 meses

Esta unidade conta com uma área de receção e 
atendimento, 15 gabinetes de consultas, um centro 
de imagiologia, um centro de análises clínicas, salas 
de consultas e exames de diversas especialidades, 
e ainda um bloco para cirurgia ambulatória.
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URBAN SOCCER
MONSANTO · LISBOA

Área

5000 m2
Prazo

5 meses

Um centro desportivo único com 
6 campos em relvado sintético, 
academia de futebol PSG, balneários, 
loja Nike e ainda um sports-bar.

Projecto 
Nuno Cruz Arquitecto



101



102

OUTRAS OBRAS DE DESTAQUE

RESIDENCIAL

OFFICE

RESTAURAÇÃO

RETAIL

APARTAMENTO CARLOS MARDEL
MORADIA PATO REAL CASCAIS
EDIFÍCIO AVENIDA PORTO
EDIFÍCIO HABITAÇÃO CAMPOLIDE
PALÁCIO LA ROSE LAPA
RESIDÊNCIA ACADÉMICA AVEIRO
APARTAMENTO HELIODORO SALGADO
EDIFÍCIO HABITAÇÃO BAIRRO ALTO
MORADIA AFONSO HENRIQUES ESTORIL
APARTAMENTO CAIRES
MORADIA CAXIAS
APARTAMENTO VOZ OPERÁRIO
MORADIA MECO
REABILITAÇÃO EDIFÍCIO SÃO PLÁCIDO
REABILITAÇÃO EDIFÍCIO RUA AUGUSTA
REMODELAÇÃO APARTAMENTO SALVADOR 
MORADIA CASCAIS
REMODELAÇÃO APARTAMENTO RIVEIRA
LISBONNE COLLECTION
MORADIA JANES
APARTAMENTO RUA CASTILHO
MORADIA MELLO
APARTAMENTO RUA JOAQUIM CASIMIRO
MORADIA LECEIA
APARTAMENTOS DELORS
MORADIA BIRRE CASCAIS
MORADIA QUINTA DA MARINHA
MORADIA QUINTA DA MOURA
APARTAMENTO MORENO
MORADIA SARDINHA
APARTAMENTO RUA FERNANDES TOMÁS

TRAVELPORT PARQUE DAS NAÇÕES
NEXT SPACE ALFRAGIDE
SEDE LUZ SAÚDE QTA. LAMBERT
ESCRITÓRIOS RUA JULIETA FERRÃO
EDIFÍCIO CALÇADA RIBEIRO DOS SANTOS
DUNAS CAPITAL ESCRITÓRIOS
PORTUGAL PROPERTY HQ
ALAVAN TAGUSPARK
REITORIA ISCTE FASE V
AAMM ADVOGADOS
JA COOKING ESCRITÓRIOS
ESPÍRITO SANTO SAÚDE CALL CENTER
TECNOZIM SEDE
ESCRITÓRIO L&A
ESCRITÓRIOS EDIFÍCIO ÓSCAR MONTEIRO TORRES
ENDOTÉCNICA
KHG CONSULTORIA EMPRESARIAL
SOGEFRAN LAVAZZA
FAGOR PORTUGAL ALFRAGIDE
ESCRITÓRIOS EDIFÍCIO LAURA ALVES
ACERTO ESCRITÓRIO EDIFÍCIO PUJOL
NORMIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
SEPHORA
MULTYATES EMBARCAÇÕES RECREIO
GRUPO CELSA LAGOAS PARK
SKYSOFT PORTUGAL
CATMONTE ELECTRODOMÉSTICOS
TERESA GUILHERME SA
LIZARRAN LAGOAS PARK
ESCRITÓRIO MOHSIN ODIVELAS
MOTOROLA PORTUGAL MIRAFLORES
LUCENT TECNOLOGIES AVENIDA BERNA

DOCA DE SANTO
MARÉS RESTAURANTE GUINCHO
LE CHAT
GJA PITARIA
O MARCO RESTAURANTE SANTOS
BAR TOPO CHIADO
MARLENE VIEIRA 
COMIDA INDEPENDENTE
LULU RESTAURANTE
ZA’ATAR RESTAURANTE LIBANÊS-PERUANO
CHOUPANA TERMINAL TEJO
CASA DOS PRAZERES RESTAURANTE LUSO ASIÁTICO
CASA DE CHÁ VERMELHOSA
TOPO  MARTIM MONIZ
GO COFFEE CARMO
RESTAURANTE BAR PRAIA PRINCESA
BAR PRAIA COSTA CASTELO CAPARICA
LOJA GOURMET QTA LAGO ALGARVE
BAR GÉMEOS CARCAVELOS
LOJA GOURMET RESORT MARTINHAL
PIZZARIA DO BAIRRO AMOREIRAS
GARDEN BURGUER AMOREIRAS
RESTAURANTE ALDEIA BAIRRO ALTO
CONSERVEIRA DA TRINDADE CHIADO
IL CAFFE DI ROMA LISBOA, PORTO, COIMBRA
BISTRO LA PARISIENNE CHIADO
CINCO E MEIO MERCADO RIBEIRA
CHEF SUSANA FELICIDADE MERCADO RIBEIRA
JOSÉ AVILLEZ PORTO
KOOK CHIADO
JOSÉ AVILLEZ TNSL MINIBAR
QUEIJARIA EL CORTE INGLÉS
BUN’S ATELIER DO BURGUER
JOSÉ AVILLEZ CAFÉ LISBOA TNSC
VESTIGIUS WINE BAR | PIZZARIA DO BAIRRO
PIZZARIA AVILLEZ
HEMINGWAY RESTAURANTE CASCAIS
POPULI PRAÇA COMÉRCIO
CAFÉS PORTELA COLOMBO
COFFEE&POT ALCANTARA LAMBERT

CONVENTO DO BEATO
UNICAMBIO PRAÇA DA FIGUEIRA
MEDIA MARKT ALFRAGIDE
LIDL  MASSAMÁ, PRAGAL, BARREIRO, SOBREDA, CORROIOS,  
   SANTO ANDRÉ, PINHAL NOVO
FOREVER 21 COLOMBO
PERFUMES & COMPANHIA SEDE
ÓPTICA ALVALADE
TIME OUT MARKET BAR
TEM-PLATE MATINHA
ERIC KAYSER ARMAZÉM CENTRAL CAMPOLIDE
FARMÁCIA CORTES SACAVÉM
FARMÁCIA ROCHA SANTOS LOURES
CASA REPOUSO SOARES CAPELO
CRECHE SÃO SIMÃO SCHOOL
LOJA GERARD DAREL CASCAIS
CLÍNICA DENTÁRIA JARDIM DAS ROSAS
HAPPY FÓRUM SINTRA FÓRUM MONTIJO
CLÍNICA DENTÁRIA DRA. TERESA BASTOS
CLÍNICA DENTÁRIA DENTALTEAM
DISCOTECA BT/MUSSULO
SUPERMERCADO VIP PALÁCIO ESTORIL
CLUB INTERNATIONAL DE FOOTBALL
CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO VALSAN PAREDE
SMARTBOX COLOMBO
CLÍNICA DENTÁRIA JFC
GO AROUND DOLCE VITA TEJO
MORANA ARRÁBIDA, GRAN PLAZA PORTO
LOJA WEILL WOMAN RUA CASTILHO, PQ NASCENTE
OPIUM DAYSPA
MANGO FREEPORT ALCOCHETE
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
PÁGS 10, 11 - FG+SG fotografia de arquitectura
PÁGS 4, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 
54, 55, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 94, 95, 96, 97 - João Guimarães
PÁGS 14, 15 - Lisbonne Collection
PÁGS 36, 40, 41 - Ivo Tavares Studio
PÁG 39 - Francisco Nogueira
PÁGS 43, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73 - Grupo José Avillez
PÁGS 76, 77 - Paulo Barata / Rodrigo Cardoso
PÁG 51, 70, 85, 86, 87, 91, 100, 101 - Luis Lapão
PÁG 65 - Filipe Vera-Cruz
PÁG 69 - Boa Onda
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