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Resumo  

O estágio curricular foi desenvolvido no atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design, em 

Lisboa, de modo a finalizar o Mestrado em Design de Interiores. Ao longo deste relatório são 

apresentados: a empresa onde foi realizado o estágio, os projetos desenvolvidos durante esse 

período e o seu processo, e ainda uma investigação que integrou o projeto de redesign da 

cadeira “Portuguesa”. 

Este projeto de redesign foi o ponto de partida para colocar algumas questões sobre o 

autor, a criação e a produção da cadeira que, depois de investigadas, culminam numa reflexão 

acerca do ícone de design que é a cadeira “Portuguesa”. 

 

Palavras-Chave  

Estágio, Design de Interiores, Redesign, Cadeira “Portuguesa” 

 

 

 

Abstract 

This internship was developed in the practice “Nuno Ladeiro Arquitectura + Design” 

(situated in Lisbon), in order to complete the Master in Interior Design. Through this report 

are presented: the company, which had undertaken the stage, the projects developed during 

this period and their process, and also an investigation that included the project of a redesign 

of the “Portuguese chair”. 

This redesign project was the starting point to raise some questions about the author, the 

design and production of the chair. Once investigated, these culminated in a reflection on the 

design icon “Portuguese chair”. 
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1.1. Nota Introdutória 

Com o presente relatório de estágio, realizado no atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + 

Design, no âmbito do mestrado de design de Interiores dirigido pela Escola Superior de Artes 

Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco em parceria com a Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, procura dar-se a conhecer as mais-valias da realização de 

um estágio curricular como fase final de mais uma etapa académica e preparação para a vida 

profissional.  

A possibilidade de realizar estágio durante o término do mestrado foi sem dúvida um 

meio de consolidar conhecimentos adquiridos na Licenciatura de Design de Interiores e 

Equipamento, realizada na escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, potenciando 

o desenvolvimento de competências necessárias para o mercado de trabalho e, neste caso, 

trabalhar em conjunto com o Arquiteto Nuno Ladeiro, com uma vasta experiência e 

conhecimento na área do design português e internacional e com vários projetos 

desenvolvidos e comercializados. 

 

O estágio no atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design teve a duração de 

aproximadamente 6 meses, iniciando-se a 25 de Novembro de 2013 e terminando a 6 de 

Junho de 2014, e contou com o acompanhamento e supervisão do Arquiteto Nuno Ladeiro. 

 

No período do estágio foram desenvolvidas várias atividades, desde o estudo e conceção 

de desenhos e modelos tridimensionais para o redesign de uma linha de mobiliário dos anos 

70 e redesign da cadeira “Portuguesa” (mais conhecida como cadeira “Gonçalo”), até à 

preparação e organização de material de projetos realizados pelo arquiteto para publicação 

em várias plataformas. 

 

Em suma, este trabalho é dividido em quatro capítulos: 

No capítulo I é realizado o enquadramento do relatório de estágio, onde são apresentados 

a justificação da escolha em realizar o estágio curricular, os objetivos definidos, a questão de 

investigação, a base teórica relevante para o estágio e para a elaboração deste relatório e 

ainda os fatores críticos de sucesso. 

No capítulo II é apresentado o atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design, a formação e 

alguns dos projetos do arquiteto e designer Nuno Ladeiro, o perfil da empresa, assim como 

serviços e parcerias/representação de marcas deste atelier. 

O capítulo III é dedicado ao estágio, relatando as várias atividades desenvolvidas durante 

esse período, apresentando os processos e soluções executados. 

Em último, o capítulo IV é composto por um artigo sobre a cadeira portuguesa, ou cadeira 

Gonçalo, onde é feita uma reflexão sobre a sua origem, as suas influências e como é vista na 

atualidade.  

Por fim, a conclusão, onde serão expostos os contributos que a realização de estágio 

acarretou para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 

 



Tiago dos Santos Jorge 
____________________________________________________ 
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1.2. Justificação 

A procura da realização de estágio sempre foi de grande interesse, devido a diversos 

fatores. Além de ser uma primeira experiência no mundo do trabalho na área de Design de 

Interiores, a realização de estágio possibilita o desenvolvimento de novas competências, bem 

como colocar em prática as estudadas anteriormente; o contacto com pessoas experientes 

para a formação do perfil profissional; desenvolvimento da capacidade de gestão de tempo e 

de cumprimento dos prazos de entrega e, por fim, a possibilidade de desenvolver e 

estabelecer alguns contactos profissionais.  

Foram estes os fatores que levaram a uma insistência intensa para a realização de estágio, 

e isso foi conseguido. Após as várias tentativas na procura de estágio, foi obtida uma resposta 

positiva por parte do atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design, sediado em Lisboa. 

 

O atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design, dirigido pelo Arq. Nuno Ladeiro foi criado 

em 1996 e desenvolve a sua atividade nas áreas da arquitetura, urbanismo, design de 

interiores e design industrial. Desde do ano 2000, iniciou o seu processo de expansão, através 

da realização de vários projetos de design industrial para empresas internacionais. 

O arquiteto Nuno Ladeiro, além de detentor do atelier, dirige também a “DimensãoNova”, 

empresa representante de várias marcas nacionais e internacionais. 

DimensãoNova é uma empresa recente, mas com o mesmo conceito da empresa Dimensão, 

fundada pela designer industrial Ângela Ladeiro, presente no mercado há mais de 45 anos, 

sendo uma empresa familiar. 
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1.3. Objetivos 

Em termos gerais, os objetivos passam pela integração no mercado de trabalho, 

desenvolvimento de competências e aprofundamento e consolidação dos conhecimentos 

adquiridos durante a licenciatura e mestrado em Design de Interiores.  

Durante o processo de aprendizagem académica, os trabalhos desenvolvidos são, na 

maior parte das vezes, conceptuais e metodológicos, o que também poderá acontecer num 

estágio, no entanto neste caso este são maioritariamente casos reais, com exigências próprias. 

Além dos aspetos acima referidos, o trabalho em equipa, o contacto com os clientes e o 

desenvolvimento de competências na área do design de interiores são objetivos com o intuito 

de um crescimento e aperfeiçoamento do perfil profissional.  

O objetivo fundamental de um estágio é o de adquirir competências profissionais no 
âmbito do design de Interiores e Equipamento, o que implica antes de mais aprofundar a 
natureza das mesmas. Deste modo, também se procurará perceber quais as competências de 
um designer de interiores que muitas vezes são confundidas com as de um decorador. Sendo 
que é uma questão que gera alguma controvérsia, tanto a nível académico como no mercado 
em que estão inseridas. 

Numa primeira fase e de forma a esclarecer essa dúvida, consultando a Classificação 

Portuguesa das Profissões de 2010, podem observar-se as funções de ambas as profissões. 

Segundo a CPP/2010, designer de Interiores e decoradores são atividades distintas e são 

apresentadas da seguinte forma:  

No grande grupo 2, no ponto 2163.3, Designer de interiores, espaços ou de 

ambientes: 

Compreende as tarefas e funções comuns do designer de interiores, espaços ou de 

ambientes que consistem, particularmente, em: 

- Projetar e orientar a execução de espaços interiores e exteriores de cariz cultural, 

comercial, industrial, empresarial, doméstico, hospitalar, religioso, desportivo, de lazer ou de 

recreio, fazendo intervenções de preservação, requalificação e valorização ambiental e 

paisagística. 

- Coordenar e/ou colaborar no desenvolvimento e planificação, nas definições e no 

programa a realizar 

- Analisar as condicionantes existentes (prazos, recursos, mercados, legislação, 

sustentabilidade, etc.)  

- Elaborar documentos escritos, ficheiros digitais, planos, desenhos e maquetas 

- Acompanhar e orientar a execução dos trabalhos 

- Harmonizar os aspetos estéticos com requisitos técnicos, funcionais, ecológicos e de 

produção. 

 

Não inclui: Decorador (3432.0) 

 

No grande grupo 3, no ponto 3432.0, Decorador: 
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Compreende as tarefas e funções do decorador que consistem, particularmente, em: 

- Determinar objetivos e constrangimentos do projeto de decoração, através de consulta 

aos clientes 

- Pesquisar e analisar requisitos espaciais, funcionais, de eficiência, segurança e estéticos 

- Formular projecto de decoração para interiores de edifícios, preparar maquetas e 

ilustrações e negociar soluções de decoração  

- Seleccionar, especificar e recomendar materiais, mobiliário e produtos para interiores, 

funcionais e estéticos 

- Coordenar a decoração de interiores  

- Conceber e pintar cenários para espetáculos  

- Conceber e decorar montras e outras áreas de exposição 

 

Inclui, nomeadamente, decorador de interiores e de espaços comerciais, cenógrafo e 

vitrinista. 

 

Ou seja, depois da análise da CPP/2010, pode-se concluir que “o trabalho do decorador de 

interiores é semelhante ao do designer de interiores, visando sobretudo a disposição dos 

móveis, as cores, o estilo e a seleção, e a aplicação de materiais e acabamentos. Contudo, um 

decorador de interiores pode projetar um layout de mobiliário, mas não se responsabiliza 

pelo planeamento espacial de maiores proporções. Em projetos de maior escala, o decorador 

de interiores pode integrar uma equipa de trabalho composta por um arquiteto ou um 

designer de interiores, ou até mesmo desenvolver seu próprio projeto focalizado nas 

questões decorativas, mas nunca se responsabilizará pela supervisão de execução de obras.” 

(Gibbs, 2009) 

 

A American Society of Interior Designer, fundada em 1975, é uma comunidade de 

designers, industriais, educadores e estudantes ligados ao design e define um designer de 

interiores como um profissional que se preocupa com aspetos para além do embelezamento 

visual ou de um ambiente interior, uma vez que a sua prioridade é harmonizar e otimizar o 

espaço interior à sua vivência diária. 

 

 Assim, tanto internacionalmente como em Portugal, a profissão de designer de interiores 

encontra-se regulamentada, no entanto, no contexto nacional as funções de ambas as 

profissões ainda não se encontram totalmente clarificadas. Algumas das competências 

atribuídas à profissão de decorador, como por exemplo contextualização de mobiliário, 

estudos de materiais e cores, na prática, estão também a ser desenvolvidas pelo designer de 

interiores, pois são etapas determinantes no processo criativo e projetual. 

 

 

 

 

 

 



Estágio no Atelier Nuno Ladeiro A+D 
____________________________________________________ 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Questão de Investigação 

Durante o período de estágio e no decorrer de um projeto relativo à cadeira “Portuguesa”, 

foi possível desenvolver um estudo sobre este ícone de design português e, nesse sentido, 

colocam-se as seguintes questões: 

- A cadeira “Portuguesa” teve influência no contexto internacional? 

- A cadeira “Portuguesa” terá sido projetada pelo mestre Gonçalo Rodrigues dos Santos 

nos anos 40? 

- ADICO e ARCALO, ambas as fábricas de mobiliário metálico produzem a cadeira 

portuguesa… Qual será a detentora do seu desenho original? 

- Cadeira “Gonçalo” ou Cadeira “Portuguesa”? 
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1.5. Estado da Arte 

Para enquadramento teórico do tempo de realização de estágio, respetiva redação do 

relatório e investigação sobre a cadeira Portuguesa são destacadas várias obras e alguns 

artigos que auxiliaram o desenvolvimento deste documento. É o caso da obra, “História da 

Arte Portuguesa, Do Barroco à Contemporaneidade” que contém o artigo “O Design e a 

Decoração em Portugal, 1900-1994", de Rui Afonso Santos. 

Neste artigo de Rui Afonso Santos, faz-se uma retrospetiva do início do que se pode 

chamar de design e decoração em Portugal, apesar de que “a história sistemática do design 

contemporâneo em Portugal está ainda por fazer e constitui um campo de estudo polémico e 

aberto a discussão.” (SANTOS, 1995, p.75) 

Mas, apesar de polémica, esta temática tem sido explorada através de teses de mestrado, 

doutoramento e artigos científicos, facilitando o entendimento da evolução da conceção e 

produção de design em Portugal.  

Assim, o artigo de Rui Afonso Santos não é apenas uma cronologia, mas sim uma 

exposição da produção de design de produto e design de interiores ao longo do séc. XX, onde 

são enunciados fabricantes, designers, inspirações e, mais do que isso, factos sociais, 

económicos e políticos, que influenciaram o gosto, a estética, a funcionalidade, o desenho e o 

modo de vida. 

Graça Pedroso, no seu artigo publicado na Revista Convergências, “Mudança: O Mobiliário 

Português da Manufatura ao Processo Industrial”, também contribuiu para a perceção da 

evolução do design industrial em Portugal, especialmente da mudança do processo artesanal 

para o processo industrial. Contudo, como refere Graça Pedroso “em Portugal, estas 

mudanças não se fizeram sentir da mesma forma do que na maioria dos outros países da 

Europa e Estados Unidos da América.(…) No entanto, à semelhança do que acontecia no 

estrangeiro, a informação chegada de fora transportava-nos para uma realidade diferente que 

a sociedade queria ver implementada no nosso país.” 

Outra obra importante no desenvolvimento deste relatório foi, “O Mobiliário Moderno – 

150 anos de design”, da autoria de Andrea Mehlhose, que apresenta uma cronologia com o 

mobiliário icónico, auxiliado por artigos de vários autores, que ao longo da evolução do 

mobiliário contextualizam várias criações.  

Sendo, o objetivo apurar os primórdios do desenvolvimento do mobiliário metálico, 

também a nível internacional, e a passagem do processo artesanal para processo industrial, 

destacam-se artigos como, “Os móveis de madeira curvada de Michael Thonet”, de Andrea 

Gleiniger, onde são apresentados os fatores que originaram o mobiliário de madeira curvada 

de Thonet e a sua importância numa Era industrial decadente; “A cadeira oscilante”, de 

Otakar Máčel, que descreve o desenvolvimento da cadeira tipo “cantilever” de Mart Stam e 

posteriormente, Mies van der Rohe e Marcel Breuer; e entre outros, “Uma nova forma de 

construir e de viver, uma nova pessoa: os móveis das oficinas da Bauhaus”, também de 

Andrea Gleiniger, fazendo referência à importância das oficinas da Bauhaus, dirigidas na 

época por Marcel Breuer, no progresso do design industrial e especialmente no 

desenvolvimento do mobiliário em aço tubular. 
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1.6. Fatores Críticos de Sucesso 

Os fatores de sucesso durante o período de estágio no Atelier Nuno Ladeiro Arquitectura 

+ Design foram vários, devido à diversidade de tarefas realizadas.  

- Em primeiro lugar, evidenciamos a aprendizagem ao nível de materiais e 

produtos/objetos de autor, pois no atelier existe uma grande biblioteca de amostras e 

catálogos de diversas marcas, disponíveis para consulta e análise de questões técnicas 

(materiais, acabamentos, característica, dimensões, etc).  

- Contacto com diversos sites, blogues e pessoas ligadas a páginas de divulgação de 

projetos de arquitetura e design industrial, para publicação de trabalhos realizados pelo 

atelier Nuno Ladeiro Arquitetura + Design. Foram contactados sites como Designboom, 

PlusMood, Dezeen, Contemporist, CatálogoDiseño, Descroll, Arcstreet, entre outros.   

- Foram adquiridos conhecimentos para a organização e atualização constante do site do 

atelier e da página DimensãoNova, pertencente também ao arquiteto Nuno Ladeiro. 

- Aperfeiçoamento das técnicas de realização de imagens foto-realistas, através da 

modelação de equipamentos e aplicação de materiais, algo de extrema importância para a 

perceção por parte do cliente. 

- Experiência projetual, ainda que incompleta, pois o tempo de estágio não foi suficiente 

para a conclusão de alguns projetos. 

- O não acesso a dados/arquivos das fábricas ADICO e ARCALO, ainda que a falta de 

informação, principalmente acerca da ARCALO tenha sido contornada através da visualização 

de fotografias antigas. 
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2.1. O Designer Nuno Ladeiro 

Nuno Ladeiro é licenciado em Arquitetura pela Universidade Lusíada (1993) e tem 

Mestrado em design pela Domus Academy, em Itália (1995). Ainda em 1995, iniciou atividade 

como coordenador do plano da Expo 98 em colaboração com o Arq.º Troufa Real. 

Em 1996, fundou o gabinete Nuno Ladeiro, Arquitectura + Design e, ao longo do seu 

percurso foi realizando variadíssimos projetos de arquitetura e design de interiores, como 

por exemplo um Centro Sociocultural de Apoio à 3ª Idade; lojas para as marcas Dimensão, 

Rosenthal, Kit-Market, Serva, Artécnica, Poliform; a reabilitação, em 2011, da Casa do Chapéu 

Virado, em Cascais; em 2013, o projeto de um edifício de habitação coletiva em Vila Nova de 

Tazem, Gouveia; e o interior de um apartamento na Torre de S. Gabriel, mais propriamente no 

Parque das Nações, em Lisboa. 

 
Imagem 2, 2 e 3 – Reabilitação da Casa do Chapéu Virado, Cascais, 2011.  

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 
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Imagem 4, 5 e 6 - Edifício de Habitação Coletiva em Vila N. de Tazem, Gouveia (Portugal)  

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 

Imagem 7 – Em cima à esquerda, sala de estar do 
apartamento na Torre de S. Gabriel, Parque das 
Nações, Lisboa, 2012.  

Imagem 8 – Em cima à direita, iluminação sobre a 
mesa de refeição no apartamento na Torre de S. 
Gabriel, Parque das Nações, Lisboa, 2012.  

Imagem 9 – Quarto no apartamento na Torre de S. 
Gabriel, Parque das Nações, Lisboa, 2012.  

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 
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No design industrial/produto destacam-se trabalhos como: a cadeira Finlândia (1998), 

concebida em homenagem ao arquiteto e designer finlandês Alvar Aalto (1898-1976), 

aquando da celebração do seu centenário, a cadeira Nova Portuguesa (1998), inspirada na 

clássica cadeira “Gonçalo”, produzida com tecnologia avançada e integrando materiais como 

alumínio e policarbonato, a cadeira e banco Lora-Lora (2001), premiada internacionalmente 

e produzida pela Emu em Itália, e a cadeira Portuguesa (2003) em parceria com a sua mãe, a 

designer Ângela Ladeiro (1943).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 - Cadeira Finlândia, 1998, edição 
da Dimensão.  

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 

Imagem 11 – Cadeira Nova Portuguesa, 1998, edição de 
Ycami.  

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 

Imagem 12 – Cadeira Portuguesa, 2003, edição 
da Viceversa.  

(Fonte: Nuno Ladeiro A+D) 

Imagem 13 – Cadeira e Banco Lora-Lora, 2001, edição 
da Dimensão, produzida pela Emu. 

(Fonte: Nuno Ladeiro A+D) 
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Além de cadeiras, destacam-se outros objetos como as jarras Bali (2001), linha composta 

por duas jarras e um centro de mesa, inspirada nos oceanos e no mar, sendo uma linha fluida 

como as linhas de água, comemorando ainda o 

estreitamento de relações entre Portugal e a Indonésia.  

A linha de mesas Gray (2002), é outro exemplo de 

design de produto, tratando-se de um conjunto de 

objetos de reinterpretação da obra de Eileen Gray. A 

oval é inspirada na célebre mesa desenhada em 1927, 

para a casa E1027, projetada por Eileen Gray (1878 -

1976) e Jean Badovici (1893 - 1956), situada em 

Roquebrune. 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.  

Além de todos os objetos apresentados, existem mais exemplos que tem vindo a 

desenvolver na vertente do design, assim como participações em edições de copos de 

champanhe e de cerveja, da marca alemã Ritzenhoff.  

Nuno Ladeiro é ainda comissário do MID (Movimento Internacional de Design), que 

organiza congressos e exposições internacionais. Tem também realizado publicações, estudos 

teóricos, conferências, lições especiais e seminários com conferencistas nacionais e 

Internacionais, tanto em Portugal como no estrangeiro. 

Dirige a marca DimensãoNova e o atelier Nuno Ladeiro Arquitetura + Design, é professor 

na Universidade Lusófona de Lisboa e Porto e doutorando em Design, pela Universidade 

Técnica de Lisboa. 

Imagem 14 e 15 – Em cima à esquerda, jarras Bali, 2001, edição Mesa. Em baixo Mesas Gray, 
reinterpretando a obra de Eileen Gray, 2002. 

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 
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2.2. Perfil da Empresa 

 

O atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design, foi criado em 1996, pelo arquiteto Nuno 

Ladeiro, em Lisboa. Ao longo destes anos tem desenvolvido a sua atividade nas áreas de 

arquitetura, urbanismo, design de interiores e design industrial/produto. 

A equipa presente no atelier procura responder às seguintes necessidades: precisão desde 

o conceito ao acompanhamento técnico; espírito de equipa, aprendizagem e 

responsabilidade; abordagem orientada para a sustentabilidade desde o início do projeto; 

atenção às necessidades do mercado, integração do projeto no ambiente e no seu contexto 

cultural . 
As principais áreas de projeto são: o planeamento urbano, edifícios públicos e privados, 

escritórios, habitações unifamiliares, hotéis, lojas e design de produto.   

Além do atelier de arquitetura e design, Nuno Ladeiro gere também a empresa 

DimensãoNova, funcionando ambas as empresas em conjunto. 

DimensãoNova parte do conceito familiar da marca Dimensão, fundada em 1967 por 

Sérgio Guerra. Posteriormente, a designer Ângela Ladeiro (mãe do arquiteto Nuno Ladeiro e 

umas das primeiras designers com formação superior em Portugal) associa-se a este projeto. 

Ângela Ladeiro começa a ter um papel mais ativo na dinamização dos espaços Dimensão, 

procurando desenvolver iniciativas no domínio da decoração de interiores e também 

compreender a lógica do país e o gosto do consumidor. A procura em responder às 

necessidades do público, nunca esquecendo a funcionalidade e a relação qualidade/preço, 

levaram a designer a criar uma relação com a indústria nacional.  

Assim, entre 1970 e 1974, Ângela Ladeiro inicia o percurso enquanto designer industrial, 

trabalhando em equipa com vários industriais, procurando produzir, adaptar e comercializar 

mobiliário capaz de responder às exigências do mercado e aos novos estilos de 

vida/consumo, principalmente dos portugueses.  

Para dar a conhecer as novidades e tendências estéticas do mercado, tal como os 

lançamentos de produtos e eventos da empresa, em 1982 é criada a Revista Dimensão, que 

apesar de inicialmente ser orientada apenas para clientes da empresa, rapidamente chega ao 

público em geral. Sendo uma revista de decoração, onde eram recriados ambientes, 

apresentados temas generalistas e nas capas, figuras de relevo da sociedade portuguesa da 

época, o objetivo principal sempre foi lançar e enquadrar a imagem empresarial.  

Com a evolução da revista e das tendências da época, o tema da decoração foi sendo 

abandonado dando lugar à palavra “design”. Em 1992, a Revista Dimensão, adota a 

designação de Revista MID, pertencendo ao M.I.D – Movimento Internacional de Design, 

plataforma de divulgação do design nacional e internacional. 

Sendo a Dimensão muito voltada para a comercialização e produção de mobiliário, aposta 

num novo conceito em Portugal – o Kit-Market. Uma grande superfície que disponibilizava 

mobiliário e objetos para casa, apoiado no conceito “compre, leve, monte você mesmo”, que 

mais tarde acaba por se reder ao conceito de rede, abrindo várias lojas no pais.  
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Com a aplicação de novas regras de comercialização e marketing, a aposta em campanhas 

de lançamento começa a ter um bastante impacto nos media, transformando esta experiência 

num sucesso. A oferta de mobiliário modular, versátil e fácil de montar e a criação de linhas 

com aplicação de têxteis, revestimentos removíveis e estruturas numa fusão de materiais, não 

só introduz um maior folego na Dimensão, mas também na indústria nacional. 

Anos mais tarde, e sendo uma empresa de cariz familiar também os filhos da designer 

Ângela Ladeiro, Helena e Nuno Ladeiro, se juntam a este projeto. Com todos os 

conhecimentos adquiridos através da forte ligação da família ao design e à comercialização de 

peças de design de reconhecidas marcas internacionais, Nuno Ladeiro criou a DimensãoNova. 

Esta empresa é especializada na representação de marcas internacionais e nacionais 

detentoras de um vasto leque de produtos de design, desde mobiliário a peças de menor 

dimensão. 

Os clientes alvo são especialmente lojas de design e profissionais ligados à área da 

arquitetura, design de interiores, decoração, etc.; atuando também na área de contract. 

 

 

2.3. Serviços 

O Atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design é direcionado para serviços como o 

desenvolvimento de projetos de arquitetura e design de interiores, especificando mobiliário, 

acabamentos e materiais de forma a responder a todas as necessidades do cliente; 

desenvolvimento de projetos de design industrial, como linhas de mobiliário, cadeiras, entre 

outros objetos; representação gráfica para o cliente visualizar o produto ou ambiente final, 

quer através de programas 3D ou através de detalhes técnicos. 

Quanto à DimensãoNova, sendo representante de várias marcas internacionais em 

Portugal, procura responder às encomendas de artigos das variadas marcas e atualizar os 

seus clientes em relação aos novos produtos.  
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2.4. Parcerias/Representações de Marcas 

A DimensãoNova procura constantemente a representação de marcas internacionais, de 

maneira a responder aos seus clientes. Neste momento grande parte das empresas são 

empresas italianas de mobiliário de interior e exterior, iluminação e objetos de 

decoração/gifts. 

A maior parte das marcas em baixo enunciadas têm os seus catálogos disponíveis no site 

da DimensãoNova. 

 

 

Imagem 16 – Marcas internacionais representadas pela DimensãoNova. 





 

 
 

CAPÍTULO III 
Estágio Curricular 
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3.1. Breve Descrição 

O estágio realizado no atelier Nuno Ladeiro, Arquitectura + Design, no âmbito da unidade 

curricular de Projeto/Estágio do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Design de 

Interiores, da Escola Superior de Artes Aplicadas – Castelo Branco em parceria com a 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, teve a duração de aproximadamente seis meses, 

iniciando-se a 25 de Novembro de 2013 e terminando a 6 de Junho de 2014. 

  

Durante o período de estágio as várias atividades realizadas foram acompanhadas e 

solicitadas pelo arquiteto Nuno Ladeiro, havendo uma constante supervisão e trabalho em 

equipa. 

 

Várias foram as tarefas desenvolvidas, principalmente projetos de design de 

produto/equipamento para clientes específicos, havendo outras que facilitaram a 

aprendizagem ao nível de materiais, gestão de clientes, representação de marcas e os seus 

produtos, e respetivos designers. 

 

3.2. Atividades Desenvolvidas 

Durante o período de estágio, as atividades desenvolvidas foram bastante variadas, tal 

como: 

- Pesquisa e execução de estudos para o redesign de uma linha de mobiliário – Linha 

KIT-KIT; 

- Conceção de cozinhas em 3D da marca LineaQuattro; 

- Contacto com sites, blogues e revistas da área para publicação de projetos do atelier 

e, consecutivamente, preparação, organização e envio de material (fotografias, 

desenhos técnicos, memoria descritiva, etc.) para publicação; 

- Projeto de redesign da Cadeira “Portuguesa”; 

- Execução de mailing (organização de endereços/base de dados para proceder ou 

envio de catálogos por correio); 

- Organização e atualização do site e do atelier Nuno Ladeiro e DimensãoNova; 

- Organização e tradução do portefólio da empresa DimensãoNova; 

- Cobertura da Feira de Milão 2014 – Salone del Mobile, através dos meios de 

comunicação e do Arq. Nuno Ladeiro, para atualização constante do blog no site 

Dimensãonova. 
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3.3. Projetos 

Os projetos que serão apresentados são maioritariamente projetos ainda não finalizados, 

devido às alterações que ainda foram necessárias após a conclusão do estágio ou devido ao 

cliente decidir não avançar com o projeto. Outros são apenas casos pontuais em que era 

necessário a visualização 3D de determinado ambiente para o cliente tomar uma decisão em 

relação ao negócio. Todos os trabalhos foram desenvolvidos e acompanhados pelo arquiteto 

Nuno Ladeiro. 
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3.3.1. Projeto de Kitchenettes – Execução de 3D 

Neste projeto, o trabalho desenvolvido consistiu na execução das imagens virtuais (3D), 

de duas tipologias de kitchenettes com diferentes acabamentos, texturas e simulações de cor, 

para apresentação ao cliente, de maneira a este poder visualizar o aspeto final do produto 

pretendido.  

O modelo de kitchenettes escolhidas pelo cliente pertence à marca italiana LineaQuattro, 

representada pela DimensãoNova, e tinham como destino as “Villas” de um hotel resort em 

Portugal. Depois de adquiridos todos os dados necessários, seguindo um briefing pré 

formatado, quanto a materiais e desenho das tipologias de kitchenette, procedeu-se à 

realização das imagens virtuais, recorrendo ao programa 3D Studio Max.  

Kitchenette 1: As especificações dadas pelo cliente em termos de materiais foram as 

seguintes: cozinhas em 3 diferentes cores (módulos de cozinha em branco, preto e vermelho), 

com o tampo/bancada a branco e utilização de puxadores cromados da Linnea Quattro. 

Imagem 17 – Kitchenette 1: Vista em Planta e vista frontal com as respetivas cotas. 

 Desenho: Tiago Jorge 
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Imagem 18 – Kitchenette 1 - Modelação tridimensional.  

Modelação: Tiago Jorge 

Imagem 19, 20 e 21 – Kitchenette 1 - Modelação tridimensional de várias soluções de cor. 

Modelação: Tiago Jorge 
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Kitchenette 2: Nesta proposta de kitchenette, as exigências do cliente eram: cozinha com 

os módulos a branco, o tampo/bancada a branco e utilização de puxadores cromados da 

LinneaQuattro. Esta kitchenette difere um pouco em termos espaciais da kitchenette 1 mas os 

equipamentos apresentados são os mesmos (forno, lava-loiça e placa de fogão). 

 

 

Imagem 22 – Kitchenette 2: Vista em Planta e vista frontal com as respetivas cotas.  

Desenho: Tiago Jorge 
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Imagem 23 e 24  – Kitchenette 2 - Modelação tridimensional.  

Modelação: Tiago Jorge 
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3.3.2. Projeto de Cozinha – Execução de 3D 

À semelhança do projeto anterior, o projeto desta cozinha consistiu na realização de uma 

proposta/solução em 3D, através do programa 3D Studio Max, de acordo com o briefing 

fornecido. Uma vez que o projeto se destinava a um cliente especializado (arquiteto), o 

desenho da cozinha e as decisões técnicas já haviam sido desenvolvidos pelo cliente. A 

prioridade foi apresentar a conjugação dos materiais aplicados, mostrando uma simulação 

realista. Apesar disso, consistiu num trabalho rápido, com o intuito de consolidar o negócio 

com o cliente. 

Inicialmente foram adquiridas as informações necessárias e, através da planta, do corte 

longitudinal e de um desenho de perspetiva da cozinha foi possível perceber a localização dos 

vários equipamentos domésticos, organização espacial e aplicação de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de pormenorizações de materiais e cores, a primeira solução realizada 

continha as bancadas de refeição e de trabalho a branco e módulos laterais a cinza. Contudo, 

depois de enviada a proposta para o cliente, este decidiu alterar acabamentos, havendo uma 

maior especificidade na questão dos materiais pretendidos, não só nos módulos de cozinha 

como no espaço envolvente.   

Imagem 25, 26 e 27 – À esquerda planta da cozinha e em cima à direita corte longitudinal. Em baixo, 
desenho em perspetiva da cozinha. 

Elementos fornecidos pelo cliente 
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Sendo assim, agora as 

exigências do cliente eram: 

pavimento em madeira de 

carvalho de cor branca 

mate; na zona entre a ilha e 

a bancada, e os respetivos 

tampos em pedra Silestone, 

cor Merope; os módulos 

laterais de   cor  

bege/acinzentado, 

iluminação encastrada por 

baixo dos armários situados 

por cima da bancada, plano 

vertical para colocação da 

TV, virada para a ilha, 

situada entre a ilha e as 

garrafeiras.  

Após a finalização da 

modelação e respetiva 

correção de materiais, o 

resultado a proposta final, 

pode ser observada nas 

imagens foto-realistas 

presentes. (Imagens 30, 31 

e 32) 

 

Imagem 28 e 29 – Modelação tridimensional de cozinha – 1ª Proposta. 

 Modelação: Tiago Jorge 

Imagem 30 – Modelação tridimensional de cozinha – Proposta Final.  

Modelação: Tiago Jorge 
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Imagem 31 – Modelação tridimensional da cozinha – Proposta Final. 

 Modelação: Tiago Jorge 

Imagem 32 – Modelação tridimensional da cozinha – Proposta Final.  

Modelação: Tiago Jorge 
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3.3.3. Redesign da Linha Kit-Kit de Ângela Ladeiro 

O redesign da Linha Kit-Kit da Ângela Ladeiro foi um projeto para um cliente/fábrica que 

dispunha de toda a maquinaria para a produção da linha em MDF e acabamento em 

melaminas. 

O redesign consiste no “processo de voltar a desenhar um produto, fazendo-lhe alterações 

e melhoramentos nos seus aspetos técnicos e funcionais, de modo a otimizá-lo e a conseguir 

maior competitividade comercial”.1 

Em termos de mercado, esta linha tinha como principal foco países como Cuba, 

Moçambique e Angola, devido ao rápido crescimento financeiro da população e surgimento 

da classe média, à semelhança do que aconteceu em Portugal, quando esta linha foi idealizada 

pela designer Ângela Ladeiro. Por isso, o fabrico de equipamentos a preços acessíveis e de 

fácil e rápida montagem, capazes de dar resposta à procura, seria um nicho de mercado.  

 

3.3.3.1. Antecedentes 

Ângela Ladeiro, designer industrial, formada pelo Instituto de Artes Visuais e Design 

(IADE), é uma das primeiras designers formadas em Portugal. A sua carreira vai-se 

desenvolvendo em torno da Dimensão, empresa que apesar de criada em 1967 por Sérgio 

Guerra, tem desde logo Ângela Ladeiro como designer principal.  

Assim, na década de 70, a sua determinação foi capaz de consolidar a relação entre a 

indústria nacional e a Dimensão, recorrendo a pequenas fábricas do Norte de Portugal para a 

produção de mobiliário. A linha Kit-Kit é um exemplo. Idealizada pela designer Ângela 

Ladeiro em 1976/77, para as lojas Dimensão, veio dar resposta ao forte crescimento da 

população em Portugal, e à classe média emergente que necessitava de mobiliário moderno a 

um preço económico e capaz de equipar um espaço rapidamente. Assim a 

Dimensão,“(…)Avançando na preocupação de satisfazer uma procura crescente, passa a 

dedicar-se, com as devidas adequações técnicas e materiais, na (re)criação de produções, que 

se integram nas tendências internacionais, de forma a colmatar a falha de comercialização de 

ícones do design internacional, nomeadamente design nórdico e centro-europeu.(…)”2 

Na questão dos materiais, a designer Ângela Ladeiro refere que a Dimensão procurou 

introduzir conceitos inovadores, e assim, no seu trabalho projetual começa “(…)a utilizar 

madeira, combinando o seu uso com outros materiais como sejam o bambu, o metal e os 

têxteis.”3 Mas além dos materiais referidos anteriormente, Ângela Ladeiro inicia a utilização 

intensiva da madeira de pinho, não só devido a ser uma matéria-prima abundante em 

Portugal, mas também devido à ótima relação qualidade/preço.  

                                         

1 redesign in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico.  
  (Fonte: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua- portuguesa/redesign) 
2 LADEIRO, Lamartine de Campos - Design com Dimensão – 40 Anos de Design em Portugal, edições ASA, 2005, p.34 
3 Idem. 
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Em termos conceptuais e funcionais, a linha Kit-Kit procurou ser uma linha modular e 

versátil na sua utilização, pois como mencionou Ângela Ladeiro “ o conceito de modularidade 

foi flexibilizado, para maior rentabilização de cada linha de mobiliário, em função da evolução 

das tendências do mercado”4  

                                         

4 LADEIRO, Lamartine de Campos - Design com Dimensão – 40 Anos de Design em Portugal, edições ASA, 2005, p.61 
 

Imagem 33, 34, 35 e 36 – Linha Kit-Kit. Linha de mobiliário modular com a possibilidade de ser utilizado 
em cozinhas, salas e quartos, concebida pela designer Ângela Ladeiro, 1976/77.  

(Fonte: Atelier Nuno Ladeiro A+D) 
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Assim, tornou-se possível desmultiplicar diversos elementos de uma linha, conjugando-os 

com linhas diferentes, “esta intervenção simultaneamente flexível e modular era conseguida 

utilizando elementos adicionais à estrutura base, ornamentações de madeira ou outros 

materiais, proliferação de cor. Uma linha de produto tem uma dimensão transversal, na 

utilização da escala e pode progredir do mobiliário infantil e juvenil ao mobiliário da casa ou 

do escritório. (…) ”5.  

A designer Ângela Ladeiro demonstra assim a sua influência pela arte geométrica, 

adquirida através da sua formação, que integra em soluções modulares, constituídas por 

formas adaptáveis e versáteis no âmbito de uma maior economia de escala. Ângela Ladeiro 

refere ainda, que sempre se sentiu também influenciada pelo design do Norte da Europa, mas 

que outras foram surgindo ao longo do seu percurso, nomeadamente os movimentos 

estéticos italianos. 

O investimento no marketing e nas novas formas de comercialização levaram a linha de 

mobiliário Kit-Kit, comercializada pela Dimensão, a um êxito de vendas, dando força ao 

conceito Kit-Market. Uma grande superfície de objetos para casa, criada pela Dimensão em 

1985, em Lisboa. Esta “mega store”, equiparada atualmente às lojas IKEA, onde o lema para o 

consumidor era “compre, leve, monte você mesmo”, hoje não existe, mas foi sem dúvida um 

marco no desenvolvimento da indústria nacional e nos produtos “made in Portugal”.   

Mas, o mobiliário acaba sempre por refletir uma época, sendo influenciado pelas 

necessidades da sociedade, os altos e baixos da economia, as correntes artísticas, entre outros 

fatores.  

  

Por isso, foi necessário compreender as influências da designer Ângela Ladeiro, para 

conceber a Linha Kit-Kit. As linhas simplistas, os elementos modulares e a versatilidade foram 

aspetos que caracterizaram a sua linha de mobiliário, e essas mesmas características foram 

também encontradas em criações de Marcel Breuer (1902-1981)6, Enzo Mari (1932-)7, Bruno 

Munari (1907-1998)8, Hans Wegner (1914-2007)9 e George Nelson (1908-1986)10, alguns 

arquitetos e designers que foram influência para muitos nas suas criações e neste caso 

também para Ângela Ladeiro. 

 

                                         

5 LADEIRO, Lamartine de Campos - Design com Dimensão – 40 Anos de Design em Portugal, edições ASA, 2005, p.61 

6 Marcel Breuer, foi um importante arquiteto e designer norte-americano de origem húngara, aluno e professor na 

Bauhaus. 

7 Enzo Mari, é um famoso designer italiano, modernista e premiado com vários Compassos d’Oro. 

8 Bruno Munari , nasceu em Milão, foi um artista e designer italiano, que contribuiu com fundamentos para muitos 

campos das artes visuais (pintura, escultura, cinema, design industrial, design gráfico, literatura, poesia, didática das 

artes visuais). 

9 Hans Wegner, designer dinamarquês e apaixonado pela madeira. 

10 George Nelson, nasceu em Hartford Connecticut e foi, juntamente com Charles & Ray Eames, um dos fundadores 

do modernismo americano.  George Nelson fez parte de uma geração de arquitetos e designers de sucesso, e desenvolveu 

projetos e na área de produto, gráfico e design de interiores.  
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As imagens apresentadas são 

exemplo de mobiliário modular e adaptável à 

necessidade do utilizador que, na maior 

parte das vezes, está intimamente ligado ao 

“do it yourself”, ou em português “o faça você 

mesmo”, que consiste em o consumidor 

realizar a própria montagem do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura. 37 – Mesa/Secretária S285, em aço tubular de Marcel Breuer, 1935 

(fonte: http://en.shop.thonet.de/residential/desks-secretary-desks/range-s-285) 

Figura 38 – Estante Autoprogettazione, Enzo Mari, 
1974. (Fonte: http://www.artnet.com/artists/enzo-
mari/autoprogettazione-bookshelf-2CH8dQy-
Wwn_BDDV6HFESg2) 

Figura 39 e 40 – Abitacolo, Bruno Munari, 1979 

(Fonte: Imagem 39 -http://spazioaipiccoli.blogspot.pt/2012/03/spazi-quotidiani-da-casa-nasce-casa.html; 

Imagem 40 -http://www.archiproducts.com/en/products/90410/steel-bed-abitacolo-rexite.html) 
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3.3.3.3. Projeto de redesign da Linha Kit-Kit 

Na realização do projeto de redesign da linha Kit-Kit foi necessário perceber o contexto 

em que a peça foi idealizada e realizada, tanto ao nível social como ao que representou no 

mercado do mobiliário em Portugal na época em que foi produzida, pois, segundo o arquiteto 

Nuno Ladeiro, esta linha foi um êxito de vendas. 

Executada a pesquisa relativa ao mobiliário modular pós-guerra, foram analisados o 

percurso e influências da designer Ângela Ladeiro e a linha de mobiliário Kit-Kit. Assim, 

houve uma maior perceção do contexto em que esta linha havia sido criada e do conceito de 

modularidade, a fácil montagem dos elementos e a personalização que cada elemento da 

linha podia proporcionar nos diversos espaços de uma habitação. 

Numa primeira fase, a recolha das dimensões da linha de mobiliário original foi 

necessária, o que foi um pouco complicado, uma vez que não existem desenhos técnicos da 

linha original, somente fotografias, pelo que as medidas tiveram de ser retiradas através de 

proporções.  

Imagem 41 – Desenho técnico de um conjunto de elementos modulares da linha Kit-Kit, realizado a partir de 
referência fotográfica.  

Desenho: Tiago Jorge 
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No redesign da linha Kit-Kit, pretendeu-se manter os conceitos da linha original, por isso a 

modularidade e capacidade de adaptação dos elementos a qualquer divisão de uma habitação 

eram conceitos que não deviam ficar esquecidos.  

Contudo o acabamento em melaminas demonstra a adaptação às novas tecnologias, o que 

levou a reconsiderar os elementos estruturais. De acordo com essas normas, foi fundamental 

realizar um esquema de possíveis tipologias modulares, não esquecendo os elementos 

marcantes da linha original, como a estrutura simplista e os elementos em “X” que, além de 

servirem de travamento estrutural, também se destacam nas soluções da linha Kit-Kit de 

Ângela Ladeiro. 

 

Imagem 42 e 43 – À esquerda, reprodução através de modelação tridimensional da Linha Kit-Kit original 
(imagem à direita), módulos de cozinha. 

Modelação: Tiago Jorge; Fotografia da Linha Kit-Kit original - Atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + Design 

 

Imagem 44 e 45 – Modelação tridimensional de propostas para o redesign da Linha Kit-Kit.  

Modelação: Tiago Jorge 
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Imagem 46 – Desenhos de estudos de tipologias para o redesign da linha Kit-Kit. 

Desenhos: Tiago Jorge 

Imagem 47 – Desenhos de estudos para o redesign da linha Kit-Kit. Tipologia para cozinha (estrutura, 
módulos e alguns pormenores) 

Desenhos: Tiago Jorge 
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Imagem 49 – Desenho de estudos de cestos em feltro e puxadores para o redesign da linha Kit-Kit. 

Desenhos: Tiago Jorge 

Imagem 48 – Desenhos de estudos para o redesign da linha Kit-Kit. Estante com adaptação de tampo para 
secretária. Estudo de arrumação (em feltro), apoiado numa barra lateral da estrutura da secretária. 

Desenhos: Tiago Jorge 
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Enquanto foram sendo efetuados desenhos/esboços de encaixes e soluções de módulos, 

foi sendo realizada também a modelação em 3D Studio Max.  

Contudo, apesar de vários estudos, este projeto não evoluiu para um desenho técnico 

detalhado e uma linha de mobiliário completamente definida, uma vez que, devido às 

dificuldades do mercado, o cliente decidiu não avançar com o seu fabrico. 

Imagem 50 – Modelação tridimensional de proposta de estante - Redesign da Linha Kit-Kit. 

 Modelação: Tiago Jorge 

Imagem 51 e 52 – Modelação tridimensional de propostas de estantes e aplicação de cor - Redesign da 
Linha Kit-Kit. 

 Modelação: Tiago Jorge 
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3.3.4. Redesign da Cadeira “Portuguesa” 

O redesign da cadeira “Portuguesa” para a COLICO, empresa que nasceu em 1920, em 

Itália, especializada na produção de mesas e cadeiras através de novas tecnologias e 

materiais, foi um projeto com o intuito de criar uma versão em polipropileno e fibra de vidro. 

A nova versão seria então fabricada através da técnica de air moulding, ou seja, um 

processo de fabrico que torna o plástico oco, através da injeção de ar durante a moldagem da 

peça dentro do molde. A aplicação da fibra de vidro acabará por dar a resistência e 

flexibilidade à cadeira. 

Inicialmente foi necessário recolher algumas medidas da cadeira de esplanada, para saber 

as variantes das dimensões e, a partir daí, dimensionar e trabalhar o redesign da cadeira. 

O dimensionamento da cadeira foi realizado, ajustando um pouco a inclinação e a altura 

do assento pois, além de cadeira de esplanada, esta teria também a função de cadeira de mesa 

de refeição. Esta foi uma exigência do cliente, que levou à necessidade de algumas alterações 

em termos de ergonomia. Outro dos aspetos a ter em conta foi o perfil estrutural da cadeira 

que, diferenciando-se das tradicionais (em tubo circular), seria num tubo oval. 

Depois de estipuladas as medidas confortáveis para a execução da cadeira, a etapa 

seguinte foi o desenvolvimento da mesma em 3D (3D Studio Max). Aqui, a modelação teve 

uma grande importância no desenvolvimento projeto; além de ter sido o método de estudo de 

formas, encaixes e cor, permitiu uma maior rapidez no contacto com o cliente e na decisão do 

produto final.  

Imagem 53 – Desenho técnico da proposta de redesign da Cadeira “Portuguesa”. 

 

“.  

Desenho: Tiago Jorge 
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Depois de definida a forma, outro aspeto importante foi a escolha da gama de cores, que 

se pretendiam apelativas. Assim, procedeu-se à procura de cores que atualmente estão a ser 

muito utilizadas no mercado, como o verde acinzentado, vermelho tomate, amarelo mostarda, 

cinzento, entre outras, que por muitos são chamadas de cores vintage. Nas primeiras imagens 

apresentadas, o assento e o espaldar são em cinzento escuro, mas no caso do produto final, 

existe a possibilidade de conjugação de cores entre a estrutura, o assento e o espaldar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grey Green 

Tomato Red 

Mustard 

Yellow 

Warm Grey 

Imagem 54 – Soluções de cores aplicadas no redesign da Cadeira “Portuguesa”.  

Modelação: Tiago Jorge 

Imagem 55 – Redesign da Cadeira “Portuguesa” – Soluções de cor na estrutura e no assento e espaldar. 

Modelação: Tiago Jorge 



Estágio no Atelier Nuno Ladeiro A+D 
____________________________________________________ 

 

43 
 

Depois de apresentadas algumas simulações de cor e o desenho formal da cadeira ser 

aceite pelo cliente, foi solicitada uma montagem onde se pudesse observar um conjunto de 

cadeiras aplicadas num espaço. Visto a cadeira povoar as esplanadas de Norte a Sul do país, 

foram realizadas algumas montagens em miradouros e praças de Lisboa. De seguida foram 

enviadas todas estas imagens e o desenho técnico para o cliente, para avaliação final e se 

proceder à execução de desenhos técnicos para produção da cadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 56 – Redesign da Cadeira “Portuguesa” no Miradouro de São Pedro de Alcântara em Lisboa – 

Montagem em Photoshop.  

Autor: Tiago Jorge 

Imagem 57 e 58 – À esquerda redesign da cadeira na Avenida da Liberdade e à direita na Praça Luís de 
Camões, Lisboa – Montagem em Photoshop. 

Autor: Tiago Jorge 
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Contudo, ainda antes da fase de finalização para produção da cadeira, foi necessário fazer 

algumas alterações no seu desenho estrutural, devido às técnicas utilizadas na produção. 

Como referido anteriormente, pretendia-se que a cadeira fosse realizada através do processo 

de air moulding, e como a peça sai do molde ainda quente, a inexistência de barras estruturais 

faria com que a sua forma amolecida não conseguisse sustentar-se.  

Desta forma, através da modelação 3D, foram realizadas novas soluções como, por exemplo, a 

implementação de barras no assento e espaldar. Assim, a cadeira adquiriu novas opções 

estéticas pois, utilizando as barras de forma estrutural, conseguiu-se criar uma cadeira em 

que a sua forma estrutural teria a possibilidade de ser comercializada para utilização, mas 

não ficou afastada a hipótese de personalização da peça. Por isso, além da sua forma 

simplista, foi estudada, de forma superficial, a capacidade de poder encaixar no assento ou no 

espaldar uma peça com cor, translucida ou revestida a couro, consoante a sua utilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois das alterações realizadas, a execução dos ficheiros necessário para o processo de 

finalização para produção do redesign da Cadeira “Portuguesa” decorreu após o término do 

período de estágio, ficando a cargo do arquiteto Nuno Ladeiro. 

Imagem 59 – Novas soluções estruturais para o redesign da Cadeira “Portuguesa” (cadeira base), e em baixo 

peças de encaixe (assento e espaldar) sobre a estrutura de maneira a ser possível a personalização da 

cadeira base.  

Modelação: Tiago Jorge 



 

 
 

CAPÍTULO IV 
Investigação em torno da Cadeira “Portuguesa”. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Na cadeira procura-se conforto. 

Quanto mais cansaço, mais satisfação nos dão (exemplo disto é a importação em massa de 

cadeiras vistas/experimentadas nas feiras de mobiliário). 

A sua utilização é o “vício”, tudo o que satisfaça é cadeira. 

Quando desenho uma cadeira, as referências são em tal número que a única que está sempre 

presente é o degrau da porta ou montra…, ou o tampo da mesa de reuniões no fim de uma 

sessão de trabalho. 

Cadeira é o exercício mais ingrato. 

O desafio é sempre interessante, talvez na expectativa do “agora é que é uma ideia excelente”. 

O resultado no fim é quase sempre o mesmo. A sensação de mais uma cadeira. 

Os detalhes, alteram-se, desenvolvem-se. 

Melhoram, pioram ou copiam-se. 

A essência do produto é que teimosamente se mantém à espera de um gesto genial com 

capacidade de substituir o tradicional ”banco de pedra”. 

Esse banco, que me vem sempre ao pensamento aquando da concretização de mais um 

modelo, porque quase sempre são os piores os anteriores, mas nem por isso desnecessários. 

Indiferentes aos materiais, procuram o “estranho” conforto do acto de sentar. 

Do bar ao escritório. 

Proíba-se o desenho de cadeiras, para que os novos modelos não justifiquem a existências 

dos anteriores. 

 
José Manuel Carvalho Araújo 

(Cadeiras Portuguesas Contemporâneas, 2002, p.430) 
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4.1. Introdução 

A cadeira “Portuguesa” ou cadeira “Gonçalo” tornou-se, durante os últimos anos, parte da 

identidade portuguesa, apesar de para muitos não passar de uma cadeira de esplanada em 

tubo e chapa metálica que pode, inclusivamente, passar despercebida.  

Mas pode afirmar-se que esta constitui um ícone do design português. Relativamente ao 

ano da sua criação existem poucas informações, existindo artigos que afirmam que os 

primeiros modelos terão aparecido em Lisboa nos anos 30/40, através de um autor 

desconhecido. Mas terá sido apenas nos anos 50 que o Mestre Gonçalo Rodrigues dos Santos, 

serralheiro de profissão, terá iniciado a sua produção, sendo por isso mais tarde, batizada de 

cadeira “Gonçalo”.  

Atualmente, a cadeira “Portuguesa”, difundida pelas muitas esplanadas do país, deve ser 

estudada de forma a tentar compreender a sua verdadeira origem, possíveis influências, 

quem a produz atualmente e os novos designs inspirados na versão original. 

Assim, a presente investigação pretende explorar a evolução e produção de mobiliário 

metálico, tanto no contexto nacional como internacional, e os primeiros designers que 

recorreram ao uso do aço tubular no desenvolvimento das suas criações, convergindo num 

texto de reflexão acerca da cadeira “Portuguesa”. 
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4.2. Bauhaus: A transição da cadeira em madeira para a cadeira 

em metal. 

A Escola da Bauhaus, academia de artes, foi um marco histórico na evolução do design 

moderno. A ânsia pela produção industrial, aliada ao artesanato, proporcionou uma evolução 

da arquitetura e do design, mais propriamente do mobiliário como parte integrante da 

arquitetura.  

O objetivo de a Bauhaus se tornar um laboratório de ideias foi alcançado. O seu ensino 

democrático e multidisciplinar, onde, desde os conhecimentos dos processos produtivos, a 

pesquisa de materiais, a experimentação, até à execução dos objetos (etapas determinantes 

na sua elaboração), originou peças de mobiliário de desenho simplificado, capazes de 

responder às necessidades do utilizador e à produção em série.  

Mas na história do mobiliário moderno, a transição do processo artesanal para a 

produção industrial e consequente produção em série, já tinham sido iniciadas com os 

objetos de madeira arqueada de Michael Thonet (1796-1871). Esta nova Era industrial veio 

trazer à Europa tempos críticos ao nível social e económico, uma vez que a crescente 

industrialização trouxe consigo novas exigências, levando os mestres carpinteiros a sentirem 

uma forte desvalorização pelas peças únicas e exclusivas produzidas artesanalmente.  

Thonet, carpinteiro e artesão de profissão, ao aperceber-se destes tempos 

conturbados, “A partir de 1830 começa a experimentar novos processos de produção, 

demonstrando um particular fascínio pelas técnicas de moldagem de madeira sólida, já 

conhecidas na época e utilizadas principalmente na construção naval. Estas técnicas, não só 

lhe vão permitir a conceção de um traçado tão elegante como sóbrio, como também dar 

garantias de constituir um processo válido e capaz de adequar à produção industrial.” 

(GLEINIGER, 2009, p.690) 

 

Assim, o aperfeiçoamento da técnica de modelagem de madeira maciça através de 

vapor por Thonet dá origem a que, em 1859, seja produzida pela primeira vez a cadeira 

nr.º14 (hoje 214), símbolo de transição do processo artesanal para o processo industrial. 

Esta, executada em madeira arqueada, era 

composta por seis peças principais, seis 

parafusos e duas anilhas. A sobriedade da 

forma, inovação técnica e consequente 

facilidade de construção tornaram esta 

cadeira um objeto de desejo e um êxito de 

vendas.  

 

 

 

Imagem 60 – Elementos que constituem a cadeira 
nr.14 de Thonet. 

(Fonte: Livro Mobiliário Moderno – 150 anos de 
Design, p.690) 

 

(Fonte: Livro Mobiliário Moderno – 150 anos de 
Design, p.631) 

 



Estágio no Atelier Nuno Ladeiro A+D 
____________________________________________________ 

 

51 
 

Segundo Brunt, “o processo de venda, original de Thonet(…), foi copiado com êxito e 

em grande escala na década de 1950”, pois consistia no fabrico das variadas peças e envio 

para o seu destino, onde posteriormente eram montadas. Isto, naquela época, tratava-se de 

um conceito inovador que facilitava o transporte, e exportação a nível mundial, visto que 

numa caixa de um metro cúbico de volume era possível transportar 36 cadeiras. 

A cadeira Nr. 14, de desenho simples, leve e com um preço acessível, povoou 

especialmente cafés por toda a Europa, sendo vendidos até 1930 mais de cinquenta milhões 

de exemplares e, passados 156 anos, ainda são executadas da mesma forma pela fábrica 

Thonet.   

 

Desta forma, no início de 1919, o caminho traçado por Thonet na evolução do mobiliário, 

é retomado através dos ensinamentos da Bauhaus. Assim, em Maio desse ano, é criada a 

Escola da Bauhaus, pelo arquiteto Walter Gropius (também diretor até 1928), em Weimar na 

Alemanha, tendo uma importância determinante no desenvolvimento do pensamento 

racional e na inovação.  

Esta escola veio romper com os cânones estéticos e intelectuais impostos na época 

pelos seus antecessores (como o movimento morrisiano Arts and Crafs), opondo-se aos seus 

ornamentos clássicos excessivos. Assim, a Bauhaus acaba por constituir “(…) uma experiência 

pedagógica no domínio do artesanato, do design das artes, da arquitetura e do urbanismo que 

extravasou o quadro institucional de uma escola para se tornar um movimento cultural e 

artístico com incidência na Alemanha, vindo a irradiar internacionalmente” (RODRIGUES, 

1989, p.17) 

Imagem 61 – Cadeira Thonet (Nr.14), e uma caixa de um metro cubico de volume com 36 cadeiras.  

(Fonte: http://pt.archready.com/Articles/ArticleDetail?id=michael-thonet-cadeira-214) 
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 Gropius tinha como objetivo relacionar as artes com a produção industrial, e mais do que 

isso, aliar a estética à funcionalidade. Assim, acaba por transmitir essa visão de união da arte 

e do design através do Manifesto da Bahaus11, onde descreve a utopia de agregar a 

arquitetura, escultura e pintura numa única expressão criativa, e romper com o paradigma 

existente entre artista e artesão.  

As primeiras reflexões realizadas na Bauhaus, “(…) incidiram sobretudo nas qualidades 

elementares de um móvel, em particular de uma cadeira.” (GLEINIGER, 2009, p.644) A 

necessidade de analisar os móveis de assento foi essencial, de modo a compreender a sua 

construção e os elementos fundamentais, aliados à funcionalidade. Assim, na oficina da 

Bauhaus, entre “(…)1921 e 1925 prevalece o emprego da madeira, e o objectivo principal é 

estabelecer uma transição dos tipos da laboração artesanal para os novos tipos pensados 

para a laboração industrial: é o habitual processo do utensílio à máquina.” (ARGAN, 1984, 

p.43), sendo esta uma posição teórica incutida pela evolução artística de Gropius.  

Em 1925, “após a mudança para Dessau, a marcenaria da Bauhaus converte-se numa 

ambiciosa oficina de produção de mobiliário, dirigida por Marcel Breuer” (GLEINIGER, 2009, 

p.642), não só devido à sua forte criatividade e à sua formação teórica e prática ter sido 

orientada de acordo com os princípios bauhausianos, dominando assim uma linguagem 

técnica e estética coerente com os objetos, mas também devido às suas experiencias na 

fábrica Junkers, onde desenvolveu alguns projetos, como a linha de mesas de apoio Laccio 

Tables. 

                                         

11
 Manifesto of the Staatliches Bauhaus in Weimar (abril, 1919) 

  

Imagem 62 e 63 – Mesas de apoio Laccio, Marcel Breuer, 1925. Edição: Knoll International 

(Fonte: http://www.knoll.com/product/laccio-coffee-table) 
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Contudo, apesar das criações de mobiliário modernista por parte de Breuer, também Mart 

Stam e Mies van der Rohe se destacaram com as suas cadeiras de tipo cantilever (sem pernas 

traseiras). Mart Stam, através de tubos metálicos de gás, realiza o seu protótipo da cadeira 

S33, apresentando uma “forma cúbica, rectangular”12, e uma estrutura de tipo cantilever, 

inspirada pelos assentos de automóveis, comboios e aviões (que apresentavam estruturas 

deste tipo). Em 1926, Stam “(…) realizou na presença de Mies van der Rohe, entre outros, um 

esboço da sua cadeira. Mais tarde aperfeiçoou o seu conceito, recorrendo ao tubo de aço, e 

mandou-a construir para ser utilizada nas habitações-modelo em que estava a trabalhar.”   

Mies, em 1927, ao observar o desenho de Stam, soube reconhecer a importância da ideia e 

do desenho formal da cadeira, mas em termos estéticos o seu esboço da cadeira em tubos de 

gás não o convenceram, e assim nasce a MR10. Mies recorre a “(…)um tubo mais forte, a 

linhas curvas e à niquelagem (…)”, sendo um novo desenho de uma cadeira de tipo cantilever, 

sendo a sua versão mais “(…) leve e oscilava, e a sua forma arqueada e o tubo de aço brilhante 

conferiam à peça uma elegância clássica.” (MÁČEL, 2009, p.631) 

 

No entanto, Mart Stam não inspirou só Mies van der Rohe: Marcel Breuer, em 1928, 

concebe “(…) para a Thonet uma versão modificada da cadeira (…) utilizando (…) um tubo de 

aço mais grosso e cromado, com maior elasticidade, e o encosto não se encontrava tão na 

vertical em relação ao assento, mas antes ligeiramente inclinado. Isto veio possibilitar uma 

posição sentada mais confortável e um aspecto menos espartano.” (MÁČEL, 2009, p.633) 

                                         

12MÁČEL,Otakar – A cadeira oscilante. In Mobiliário Moderno, 150 anos de design. Editora h.f.ullmann, 2009, p.630 

Imagem 64 – À esquerda, protótipo de Mart Stam, reconstruido em 1926 pela Tecta. À direita, cadeira S33 
de Stam, 1926.  

(Fonte: Livro Mobiliário Moderno – 150 anos de Design, p.631) 
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Imagem 65 e 66 – À esquerda, cadeira B32 de Marcel Breuer , Thonet, 1928/30. À direita, cadeira MR10 de 
Mies van der Rohe, 1927. 

(Fonte: Livro Mobiliário Moderno – 150 anos de Design, p.632-633) 

 

 

 

 

Assim, os modelos que ao longo dos anos tiveram maior sucesso foram o de Mies e o de 

Breuer, enquanto o de modelo de Stam (constantemente confundido com o Breuer) levou 

fabricantes a disputas acerca dos direitos de autor, no entanto “(…) em 1932, o tribunal 

decidiu atribuir a autoria a Mart Stam . Não se tratava aí especificamente do modelo de 

1927, mas antes do princípio da ausência de apoio traseiro e da forma rectangular.” 

(MÁČEL, 2009, p.633) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 67 e 68 – À esquerda, cadeira Non-Conformist (1926) e à direita, mesa ajustável E 1027 (1927). 
Designer Eileen Gray. 

(Fonte: Cadeira - http://www.classicon.com/en/product/non-conformist.html; Mesa ajustável - 

http://www.classicon.com/en/product/adjustable-table-e-1027.html) 
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Foi neste contexto que a difusão do mobiliário em tubo metálico, concebido por Breuer, 

Stam, Mies e Eileen Gray acabaram por influenciar não só outros artistas (Erich Dieckman, 

Hans & Wassili Luckhardt e Werner Max Moser), como também a utilização deste material na 

produção industrial. 
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4.3. Portugal: A modernidade e o mobiliário em metal 

Iniciando-se em 1930 a “verdadeira era da modernidade decorativa nacional” 

(SANTOS, 2003, p.118), o mobiliário influenciado pelos modelos Art Déco, estabelecido 

anteriormente devido à exaltação e divulgação desse estilo na “Exposition Internationale des 

Arts Décoratifs et Industriels Modernes, realizada em Paris, em 1925” (Santos, 1995, p.86), foi 

sendo lentamente substituído pelos modelos em tubo metálico modernistas. 

A forte promoção do mobiliário em tubo metálico a nível internacional levou a 

indústria nacional a reconhecer o seu potencial e o seu baixo custo produtivo, devido à sua 

produção em série. Em 1928, na Exposição Industrial Médico-Cirúrgica, com stands 

fortemente dominados pelo estilo Art Déco, a Fábrica Portugal apresenta as suas “(…) camas 

articuladas e berços metálicos desenhados pelos médicos Azevedo Neves e Costa Sacadura e 

mobílias em latão com madeiras finas” ( SANTOS, 1995, p.95)  

Desta forma, a difusão e conceção do mobiliário em tubo metálico não foi inicialmente 

desenvolvida por “arquitectos ou decoradores, mas pelo aperfeiçoamento da indústria 

metalúrgica que os produzia para suprir necessidades específicas e funcionais à luz dos 

critérios de higiene e economia.” (SANTOS, 1995, p.103). Necessidades que representaram 

uma encomenda de equipamento hospitalar, uma vez que, de 1929 a 1936, foi implementado 

por Bissaya Barreto13 um programa social de modo a combater e a assistir doentes com 

tuberculose.  

Assim, fábricas como a Metalúrgica Martins & Irmãos Teixeira (MIT), a Adelino Dias & 

Ca. (ADICO) e a Fábrica Portugal foram impulsionadas no âmbito da produção de mobiliário 

metálico hospitalar, de modo a facilitar a higienização de locais como “(…) o Sanatório de 

Celas, o Hospital-Sanatório da Colonia Portuguesa do Brasil, o Preventório de Penacova e 

Parque Infantil Dr. Oliveira Salazar.”(apud. SANTOS, p.103) 

 

                                         

13 Médico e político, Fernando Baeta Bissaya Barreto Rosa (1886 foi professor na Faculdade de Medicina de Coimbra, e 
distinguiu-se na sua área profissional como cirurgião. Além da sua carreira na medicina e na politica, a sua faceta humanista 
torna-o num dos grandes impulsionadores dos serviços de luta anti-tuberculose. 
(Fonte: http://www.infopedia.pt/$fernando-bissaya-barreto)  
 

 

Imagem 69 e 70 – Hospital – Sanatório da Colónia Portuguesa no Brasil (Coimbra), inaugurado em 1935. À 

esquerda, sala de cirurgia e à direita, sala de enfermaria.  

(Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=sanat%C3%B3rio+de+celas) 
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Mas, além de equipamento hospitalar, estas metalúrgicas aderiram à proliferação de 

mobiliário de tal forma que acabaram “(…) numa produção apurada que decalcava com 

exatidão os modelos fornecidos pelos catálogos da Deutsche Stahlmöbel de Berlim.”(apud, 

SANTOS, p.103). Podem-se observar vários exemplos de réplicas em fotografias de antigos 

centros de saúde, sanatórios, hospitais e até em cafés , como por exemplo a cadeira B33 de 

Marcel Breuer, que foi replicada e usada para equipar o terraço e esplanada do Sanatório de 

Celas, em Coimbra, e o interior do Café Chave D’Ouro ou então a cadeira MR20, de Mies van 

der Rohe, também no Sanatório de Celas, presente na galeria de cura. 

 

Imagem. 71 e 72 – À esquerda a cadeira B33 de Marcel Breuer, inspirada no modelo S33 de Mart Stam e na 
fotografia à direita, réplicas da cadeira B33 (M. Breuer), no terraço/esplanada do Sanatório de Celas, 
inaugurado em 1932, em Coimbra. 

(Fonte: Cadeira B33, http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=122197) e Sanatório de 
Celas, http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=sanat%C3%B3rio+de+celas) 

Imagem 73 e 74 – Reprodução da cadeira B33 de Marcel Breuer no Café Chave D’Ouro (1916-1959). 

Fotografias da década de 40. 

(Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=caf%C3%A9+chave+d%27ouro)  
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No entanto, Portugal e a sua indústria não sobreviveram às adversidades do mercado à 

custa de recriações, foi preciso mais do que isso: o interesse por parte de arquitetos, artistas 

plásticos e designers autodidatas foi determinante, não só na evolução da indústria de 

mobiliário, mas também no ensino do design em território nacional.  

A busca de conhecimentos através da partilha de ideias com designers no estrangeiro foi 

o que muitos procuraram, como “(…) Frederico George, que na deslocação aos Estados 

Unidos da América, no inicio dos anos 50, conviveu com Walter Gropius e Mies Van Der Rohe, 

trazendo novos ideais inspirados na Bauhaus, contribuindo para a reformulação do ensino 

académico e na formação do futuro designer.” (PEDROSO, 2009) 

Nesta defesa do design industrial moderno, aliado à indústria, deixando a produção 

artesanal, no início da década de 50, surge o nome de Sena da Silva, que publica os primeiros 

artigos acerca da matéria do design em Portugal na revista “Arquitectura”. Em 1951, a “Casa 

Jalco”, casa de móveis e decoração, também se torna um palco do design moderno, “(…) com o 

contributo de José Bastos, Conceição Silva e Carlos Ribeiro, anunciou nalguns jornais diários 

de 14 de Janeiro de 1951, a inauguração da nova secção de mobiliário moderno onde 

apresentava um mobiliário de linhas actuais, com inspiração em modelos Europeus e Norte 

Americanos.” (PEDROSO,2009) 

O caminho do design industrial no mobiliário começava a ser percorrido, a indústria 

percebeu que existia a necessidade de mudança e, lentamente, o processo artesanal e o 

artífice iam sendo deixados, para dar lugar à máquina e ao operário. Além disso, o contacto 

dos industriais com feiras a nível internacional, observando o que de melhor se fazia em 

outros países e analisando o processo industrial, levou a que rapidamente reconhecessem a 

necessidade de colaborar com designers. 

Assim, temos o caso da já referida Metalúrgica Martins & Irmãos Teixeira (MIT) que, na 

década de 60 passa a ser conhecida como Metalúrgica da Longra, devido à sua reestruturação. 

Aí, ganha um novo fôlego, com o trabalho do empresário Fernando Seixas e, especialmente, 

com a colaboração do designer Daciano da Costa.  

 

Imagem 75 e 76 – Galeria de cura do Sanatório de Celas em Coimbra (fotografia à esquerda) onde se pode 

observar uma réplica da cadeira MR20 de Mies van der Rohe, 1927 (imagem à direita).  

(Fonte: Sanatório de Celas, http://restosdecoleccao.blogspot.pt/search?q=sanat%C3%B3rio+de+celas; 
Cadeira MR20, http://www.stardust.com/rohemr20mini.html) 
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A Longra, especializada em mobiliário hospitalar metálico é assim a primeira fábrica em 

Portugal a produzir linhas de mobiliário de escritório industrialmente, descobrindo um novo 

nicho de mercado.  

Daciano da Costa, ao longo dos 30 anos de colaboração, concebe linhas de mobiliário em 

metal como a Prestigio (1962), que durante 20 anos foi produzida e vendeu 

aproximadamente 100.000 exemplares, mas outras também foram alvo de destaque e 

divulgação publicitária, como a linha Cortez (1963). Desta forma, o mobiliário inovador e a 

grande sofisticação técnica na sua conceção, vieram marcar a Era da produção em série em 

Portugal. 
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4.3.1. ADICO – Fábrica de Mobiliário Metálico de Avanca 

A empresa ADICO, fundada por Adelino Dias 

Costa, nasce dos conhecimentos que este adquiriu 

em Lisboa na Fábrica Portugal (especializada em 

mobiliário metálico) e na firma Silva & Silva. No 

entanto, dá-se a I guerra Mundial e Adelino Dias 

Costa é recrutado para prestar serviço nas colonias 

portuguesas.  

Passados quatro anos, e surgindo um clima de 

paz, Adelino Dias Costa (apesar do seu exemplar 

comportamento militar) decide não continuar a 

carreira militar e seguir o seu sonho de industrial. 

Assim, em 1920, depois da experiência adquirida nas fábricas onde trabalhou, decide 

abrir uma pequena oficina em Lisboa. No entanto, numa viagem ao Porto, vê como se trabalha 

o mobiliário metálico e faz nascer na sua terra natal, Avanca, a atual ADICO. 

No final da década de 20, Adelino Costa e António de Carvalho, fundador da FACAR14, 

constroem a primeira máquina portuguesa de fabrico de tubo. A partir daí, a ADICO inicia a 

década de 30 orientada para o desenvolvimento de mobiliário hospitalar, produtos de 

tecnologia avançada como mesas e material cirúrgico para equipar hospitais, sanatórios e 

centros de saúde. Mas, apesar do forte investimento no material hospitalar, foi também nesse 

período que desenvolveu uma linha de mesas e cadeiras para esplanada. Assim, surgiu a 

cadeira Portuguesa, que rapidamente se propagou pelas esplanadas de Portugal.   

 

                                         

14
 FACAR – Fábrica Nacional de Tubos Metálicos, em Leça da Palmeira. 1922-1980 

 

Imagem 78 e 79 – À esquerda, consultório equipado com mobiliário da ADICO e à direita zona de exposição 

do mobiliário hospital da ADICO.   

(Fonte: ADICO) 

Imagem 77 – Marca ADICO, Industria de 

Mobiliário Metálico  

(Fonte: http://www.adico.pt) 
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Nos anos seguintes, o gradual crescimento da empresa refletiu-se no domínio das 

exportações para as ex-colónias portuguesas, transformando-se na maior empresa do sector 

do mobiliário hospitalar em Portugal. Nos anos 50/60 contavam com 352 funcionários. 

Mas tempos difíceis se avistavam para a ADICO. O processo de descolonização e o 

falecimento de Adelino Costa em 1976, levaram o seu sobrinho António Augusto Dias Costa à 

direção da empresa, que ficou a cargo de ultrapassar a revolução de Abril e a entrada para a 

Comunidade Europeia, havendo uma redução das exportações e um custo acrescido da mão-

de-obra. 

Ultrapassada a crise financeira, sempre com uma perspetiva de entrada no mercado 

Europeu, António Dias Costa reorganizou a empresa, com êxito, e procurou admitir quadros 

com formação superior, de maneira a fazer face à concorrência e a produzir e diversificar 

novas linhas de mobiliário (mobiliário escolar e de escritório). 

Assim, a partir dos anos 90 e até os dias de hoje, a ADICO tem apostado no design e na 

criação de novas linhas de mobiliário “reforçando a sua posição na área do 

contract/hotelaria”. Agora gerida por Miguel Costa Rodrigues, o princípio da ADICO 

continuam a ser o mesmo: a criação de um design “falado em português”.  
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4.3.2. ARCALO – Oficina do Mestre Gonçalo Rodrigues dos Santos 

A criação da oficina ARCALO, por Gonçalo Rodrigues dos Santos, segundo o artigo de 

Patraquim, onde entrevista um antigo funcionário/encarregado da oficina (Mestre Serafim), 

terá sido fundada “com um outro sócio, na ressaca dos pós guerra”, na Rua Alegre, em Algés. 

Isto, tempos após ter sido mestre serralheiro aos 22 anos nas Oficinas de S.José, atualmente 

Salesianos de Lisboa.  

Na oficina, respondiam a encomendas de espremedores de fruta, saltos para sapatos de 

senhora, cinzeiros e a outros produtos como as famosas cadeiras Gonçalo, porém antes de 

chegar ao modelo atual foram produzidas 7, sendo a designação da hoje cadeira Gonçalo. 

Segundo o artigo de Patraquim terá nascido na década de 40, mas Manuel Caldas, antigo 

funcionário e atual administrador da empresa Arcalo, afirma que terá nascido em 1953. 

Mas as primeiras cadeiras de esplanada que realiza são encomenda do café Chave d’Ouro, 

mas o modelo e a ergonomia não agradaram os clientes, no que teve de proceder a alteração. 

Mas é até finais da década de sessenta que a cadeira já mais confortável atinge o pico de 

vendas, equipando locais como o jardim da Estrela e o Parque Eduardo VII, sendo 

posteriormente exportada para outros países.  

No entanto, a partir de 74 existe uma quebra no negócio, devido à revolução daqueles 

tempos, à concorrência do plástico e ao falecimento do mestre Gonçalo, ficando a ARCALO 

entregue ao seu filho.  

No início dos anos 90, Manuel Caldas, chegado da Alemanha, viu a empresa onde tinha 

trabalhado na sua juventude à beira da ruina, e aí decidiu investir na marca Arcalo e em 1997 

regista a cadeira com o nome Gonçalo, em homenagem ao seu criador. 

Imagem 80 – Cadeira Gonçalo da empresa ARCALO  

(Fonte:https://www.facebook.com/arcaloportugal/photos/a.233941000129823.1073741827.2339396067966
29/233940960129827/?type=1&theater) 
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4.4. Reflexão sobre a Cadeira “Portuguesa”/Cadeira “Gonçalo” 

Ao longo dos tempos, a Cadeira “Portuguesa” 

ou Cadeira “Gonçalo” têm vindo a enriquecer 

despercebidamente as esplanadas e cafés 

portugueses. Este ícone do design português, 

tem tido os seus altos e baixos durante as 

últimas décadas, mas tem sobrevivido às suas 

concorrentes e hoje encontra-se novamente no 

seu auge, tornando-se num objeto identitário da 

cultura portuguesa. 

No entanto, a sua origem não deixa de ser 

um caso controverso, uma vez que, neste 

momento, encontramos em Portugal duas 

fábricas que produzem esta cadeira, mas não 

existe um consenso sobre o seu autor. 

A ADICO, situada em Avanca (no norte de 

Portugal), é desde a década de 20 especializada 

em mobiliário metálico de cariz hospitalar. 

Contudo, afirma que é na década de 30 que ” a 

empresa desenvolveu (…) a produção de uma 

linha de mesas e cadeiras para esplanadas, (cadeira portuguesa) que rapidamente entrou no 

luxo dos cafés (…)”15. Apesar disso, o seu autor não se encontra referenciado pela empresa, 

que a classifica como “Cadeira Portuguesa – Autor desconhecido”. 

A ARCALO, fundada pelo Mestre Gonçalo em meados da década de 40, foi reativada em 

1995, pelo antigo funcionário Manuel Caldas, agora administrador.  

Quanto à cadeira do Mestre Gonçalo, a informação é escassa, mas o assunto é abordado 

em 1992, num artigo de Luís Patraquim no periódico “Cadernos de Design” do Centro 

Português de Design (do qual Sena da Silva era presidente). Neste artigo, assume-se que a 

cadeira é da autoria do mestre Gonçalo e refere-se que esta tem “agora” o nome de Cadeira 

Gonçalo: “(…) A cadeira de esplanada, em tubo de ferro dobrado, que na década de quarenta 

povoou o espaço exterior do Café Lisboa, na Avenida da Liberdade, e se distribuiu depois por 

todo o país, é de design português da autoria do mestre serralheiro Gonçalo Rodrigues dos 

Santos e de um anonimato com quase meio século, passa agora a chamar-se cadeira 

“Gonçalo”.” 

 

                                         

15 Brochura da Empresa ADICO – One step in history – 90 anos em retrospectiva. 1920-2010 
 

Imagem 81 – Cadeira Portuguesa, Adico. 

(Fonte: Empresa ADICO) 
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É nesse artigo que se consegue grande parte da informação acerca de Mestre Gonçalo e da 

sua cadeira, através do relato de algumas memórias por parte do Mestre Serafim, que desde 

tenra idade trabalhara na sua oficina. É ele quem relata a possível origem desta cadeira, que 

poderá ter nascido de influências de algum modelo que Gonçalo Rodrigues tenha visto numa 

das idas ao estrageiro (em Itália ou em França), ou então, um modelo que poderá ter visto 

numa revista. Mas garante que a máquina de dobrar tubo era de Gonçalo, e que muitos 

desenhos e experiências tinham sido feitos para garantir o produto final pretendido. No 

entanto, os modelos iniciais não seriam muito ergonómicos, visto que na resposta à 

encomenda das primeiras cadeiras de esplanada, para o Café Chave d’Ouro (1916-1959), em 

Lisboa, estas não convenceram os seus clientes, devido ao seu desconforto. 

Assim sendo, antes do modelo atualmente comercializado pela ARCALO, foram 

desenvolvidos 7 modelos, sendo a cadeira número 7 a atual cadeira Gonçalo. Segundo Manuel 

Caldas, atual administrador da empresa, “terá nascido de noite, nos idos 1953”16 

 

 

 

 

 

 

                                         

16 Jornal i - Cadeira “Gonçalo”. Um clássico do design à prova de ferrugem. Publicado dia 28 de julho de 2012 
(http://www.ionline.pt/artigos/boa-vida/cadeira-goncalo-classico-design-prova-ferrugem-0)  
 

Imagem 82 e 83 – À esquerda modelo de cadeira anterior à cadeira Gonçalo, à direita modelo a ser 

utilizado na Leprosaria Nacional Rovisco Pais 

(fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2012/01/leprosaria-nacional-rovisco-pais.html) 

Imagem 84 - Lisboa 1962 - Esplanadas na 

Avenida da Liberdade com cadeiras 

ADICO. Fotografia de Harry Weber. 

(Fonte: ADICO) 
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Contudo, continua a ser difícil perceber quem foi o verdadeiro autor da cadeira, pois tanto 

a Cadeira “Portuguesa” (193?), da ADICO, como a Cadeira “Gonçalo” (194?/1953), da 

ARCALO, atualmente, têm características formais idênticas, sendo na maior parte das vezes 

impossível distingui-las a não ser que ainda reste o antigo selo da fábrica. 

 

Será que houveram influências de modelos internacionais? 

   

 

Imagem 85 e 86 – Em cima, à esquerda, modelo anterior à  atual cadeira Gonçalo e à direita postal da 

esplanada do parque Eduardo VII, onde mostra a cadeira.  

(Fonte: Cadeira – Cadernos de Design ; Postal – ADICO) 
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No caso da cadeira “Portuguesa” não existem referências acerca desse assunto, mas no 

caso da ARCALO, nos Cadernos de Design, o Mestre Serafim refere, sem certezas, que Gonçalo 

poder-se-á ter influenciado em algum modelo visto em Itália ou França numa das suas idas ao 

estrangeiro ou através de alguma cadeira que poderá ter visto numa revista, como já referido 

anteriormente. 

Na verdade, em França surgiram alguns modelos com uma estrutura idêntica à cadeira 

nacional. Em 1928, René Herbst, arquiteto e designer, apresenta uma poltrona de espírito 

modernista em tubo metálico e assento e espaldar forrado a couro. (imagem 84)  

Mais tarde, nos finais dos anos 40, Mullca, empresa especializada em mobiliário escolar, 

exibe a cadeira Mullca 300 (imagem 85), desenhada para crianças por Jacques Hitier, e 

também ela, apesar das suas pequenas dimensões, em temos formais é semelhante às 

cadeiras nacionais. 

 

Com isto, percebe-se que realmente poderão ter existido influências em modelos 

estrangeiros mas não existe neste momento nada que o comprove. 

No entanto, o modelo português continua a ser difundido com diversos acabamentos em 

termos de cor e materiais utilizados no assento e no espaldar pelas duas empresas, ADICO e 

ARCALO, em Portugal e no estrangeiro. No caso da ARCALO, Manuel Caldas afirma que a 

cadeira fora registada com o nome de cadeira “Gonçalo” em 1997, em homenagem ao seu 

autor e antigo patrão. 

 

Imagem 87 e 88 – À esquerda cadeira de René Herbst, à direita Cadeira Mullca 300, de Jacques Hitier, 
1949.  

(Fonte: Herbst -http://theredlist.com/wiki-2-18-392-1335-1349-1350-view-french-modernists-uam-3-
profile-herbst-rene-3.html ; Hitier -http://modernariato.fr/products/chaise-enfant-mullca-300-jacques-

hitier) 
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Assim ambas as empresas, seja a ADICO com a designação de Cadeira “Portuguesa”, ou a 

ARCALO com a Cadeira “Gonçalo”, continuam a produção e a exportação além-fronteiras 

deste ícone do design português, com uma história algo controversa, mas capaz de as tornar 

vizinhas em muitas esplanadas de norte a sul de Portugal. 

  

Imagem 89, 90, 91, 92, 93 e 94 – À esquerda, 
Cadeira Gonçalo da ARCALO, contextualizada em 
esplanadas no centro histórico da Vila de Sintra e 
em Lisboa.  

À direita, Cadeira Portuguesa da ADICO, 

contextualizada na esplanada da loja ALE-HOP, na 

Vila de Sintra e nas esplanadas no Terreiro do Paço, 

Lisboa. 

Fotografias: Tiago Jorge e Fotografia Terreiro do 

Paço (img. 91): ADICO 
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4.5.Considerações Finais 

Nesta investigação foi realizada uma contextualização do mobiliário metálico quanto à 

sua afirmação e evolução internacionalmente e depois, concretamente, em Portugal. Assim, 

foi possível perceber que, de facto, os modelos de mobiliário metálico criados durante o 

período da Bauhaus dominaram o mercado global, originando inúmeras réplicas, como foi no 

caso português.  

Contudo, apesar das influências ou réplicas dos modelos modernistas apresentados nas 

feiras internacionais, alguns objetos foram ganhando um cunho pessoal dos próprios 

fabricantes ou de parcerias com designers, nascendo assim objetos/ícones que hoje fazem 

parte da história do design português. 

  Sendo a cadeira “Portuguesa” ou Cadeira “Gonçalo” um desses ícones, foram postas 

algumas questões relativas à sua origem que, infelizmente, persistem, devido à escassa 

informação sobre o assunto e à dificuldade de obter colaboração por parte de algumas 

entidades. Como tal, para obter essas respostas seria necessário adotar outros métodos de 

investigação.  

Assim permanecem as dúvidas referentes ao autor da cadeira, assim como à data exata da 

sua criação. A visualização de fotografias de antigos cafés e esplanadas de Lisboa foi essencial, 

mas a falta de datas e a difícil atribuição do objeto ao seu fabricante, comprometeu de certa 

forma o esclarecimento das questões colocadas, dando ainda origem a outras. 

Desta forma, é possível concluir apenas que, independentemente da autoria e do seu 

percurso até se tornar no que é hoje, ambas as cadeiras não diferem (atualmente) em termos 

formais uma da outra; apenas a marca referente ao fabricante, que apresentam no seu 

espaldar, dita a sua identidade.  
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Conclusão 

A possibilidade de realizar estágio foi determinante no processo de aprendizagem 

enquanto designer. Assim sendo, foi possível apreender novos métodos de trabalho, estando 

diretamente ligado às exigências do mercado e timings concretos, além de aperfeiçoar 

conhecimentos que haviam sido adquiridos durante a licenciatura e o mestrado. 

Destacam-se as seguintes competências alcançadas: 

- Aprendizagem na área do redesign, ou seja, através dos projetos de redesign da linha 

Kit-Kit e do projeto de redesign da Cadeira “Portuguesa”, foram adquiridos conhecimentos e 

metodologias de trabalho. Os exemplos disso foram, a preocupação em perceber o contexto 

em que os objetos haviam sido criados, os aspetos formais caracterizadores dos objetos que 

podiam influenciar o seu redesign e a produção de um redesign com processos 

produtivos/técnicas e materiais inovadores. 

- Desenvolvimento de aspetos relativos à renderização, através dos projetos de conceção 

de cozinhas em 3D e também dos projetos de redesign, de modo a consolidar negócios ou 

apresentar variadas opões de acabamentos, materiais e texturas aplicadas nos ambientes ou 

nos produtos. 

- Desenvolvimento de competências nas área do Design de Comunicação/Marketing. A 

execução/atualização dos sites da DimensãoNova e do atelier Nuno Ladeiro Arquitectura + 

Design, publicação de trabalhos realizados pelo atelier, realização de artigos para o blog. 

Estes são alguns dos exemplos que possibilitaram compreender que é necessária uma 

constante atualização e promoção do trabalho realizado nas diversas plataformas da área 

(revistas, sites de arquitetura/design de interiores, blogues). 

Além das competências acima referidas, o trabalho em parceria com o Arquiteto Nuno 

Ladeiro no seu atelier, foi uma aprendizagem que possibilitou o desenvolvimento de 

competências na área do design de produto/equipamento, através dos vários projetos em 

que tive oportunidade de participar.  

Projetos esses, como o redesign da Linha Kit-Kit ou da Cadeira “Portuguesa”, que além da 

modelação de novas soluções para a obtenção de um novo produto, possibilitou o 

aprofundamento das suas fontes históricas.   

No caso da Cadeira “Portuguesa”, o desenvolvimento da investigação, tentou ser o mais 

completa possível, procurando chegar à data da sua origem/produção e autor. No entanto, as 

dificuldades foram inúmeras como o tempo disponível para a investigação, a informação 

ambígua que fora sendo encontrada e o impedimento em aceder aos arquivos das indústrias, 

que era um aspeto determinante no processo investigativo. São alguns dos aspetos, que 

levaram a que a investigação não conseguisse ser concluída e deixasse questões em aberto.  

Contudo, apesar dos aspetos que de alguma forma travaram a investigação, a consulta de 

imagens/fotografias históricas de esplanadas foi fundamental, mas deixou ainda questões em 

aberto. Mas, iniciada esta pesquisa relativa à Cadeira “Portuguesa”, ou vulgarmente conhecida 

como cadeira “Gonçalo”, esta deverá ser continuada.  
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Deste modo, e para disseminação desta pesquisa, recorrendo às metodologias 

apreendidas em mestrado, a informação presente no Capitulo IV, foi organizada em forma de 

artigo e enviada para a Revista Convergências, publicação cientifica internacional, para 

apreciação e possível publicação. A revista Convergências, consiste numa revista de 

investigação científica associada à Escola Superior de Artes Aplicadas mas reconhecida 

internacionalmente na partilha de informação e conhecimento no domínio das artes.  

Em suma, a experiência adquirida durante todo este processo, estágio e pós estágio 

possibilitou o crescimento profissional e pessoal. 
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