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Por: Almerindo Almeida*

UM DESAFIO À ECO INTELIGÊNCIA
 Daniel Golman define a Eco inteligência como « a capacidade que 
nós humanos devemos ter para conviver com os Eco-sistemas ga-
rantindo a sua sustentabilidade».
Acrescentaríamos:
- Quanto mais o homem se afasta da natureza, mais se aproxima 
do psiquiatra, do hospital e da farmácia.
Energias renováveis – Tecnologias maduras, economia e conforto 
ao menor custo.
Energia solar térmica .
Duzentos anos a.c. já Arquimedes desenvolvia tecnologia capaz 
de destruir frotas inimigas, incendiando-as, recorrendo apenas ao 
poder dos raios solares. 
- Claro que perderia a batalha se o inimigo atacasse durante a noi-
te !
Volvidos dois mil e duzentos anos, aplicar o conhecimento e a tec-
nologia em direção ao conforto, fará sentido optando pela ener-
gia solar térmica para produção de água quente sanitária (A.Q.S). 

A tecnologia está madura, e a relação custo benefício pode reme-
ter-nos para uma opção do tipo termossifão ou “forçada”. Com o 
dimensionamento correto, uma instalação pode proporcionar oito 
a dez meses por ano de autonomia.
E utilizar a energia solar térmica para o aquecimento de uma 
habitação?
- Sim, mas de apoio a um outro sistema. Dependendo do isola-
mento da habitação e da eficiência energética dos aparelhos utili-
zados ( radiadores, ventiloconvetores,  chão radiante etc) o incre-
mento da energia solar pode representar uma poupança de trinta 
ou quarenta por cento da energia consumida.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Esta, podemos considerar uma tecnologia madura mas muito con-
dicionada a sua utilização pelas decisões políticas. Não podemos 
ser fundamentalistas ao ponto de abdicar completamente do dis-
tribuidor e da rede pública. 
Produzir em pequena escala e injetar na rede, já foi chão que deu 
uvas…
A uma escala de “habitação familiar”  quais as opções?
- Aumentar a eficiência energética da habitação( isolamentos) 
evitando ao máximo consumir energia para aquecer ou arrefecer.

- Iluminação; reduzir as potencias no consumo ( montagem lâm-
padas LED).
- Eletrodomésticos, optar pelos que têm  a máxima eficiência 
energética Quando se trocam devemos estabelecer prioridades 
que apontem neste sentido.
Estas decisões de base, levam-nos a uma conclusão simples:
- A primeira opção é “emagrecer a vaca”. Magra, fica mais barato 
alimentá-la.
Então ,instalar um gerador fotovoltaico para autoconsumo numa 
habitação é viável ?
- Pode ser. Se a “vaca “ já estiver magra…
Aqui, mais uma vez as questões legais e politicas têm que ser le-
vadas em linha de conta. Legislação recente permite a instalação 
de um sistema fotovoltaico até 1,5KW sem grandes burocracias.
O que podemos fazer com 1,5 Kw ? 
- Muito ! Se a “vaca” estiver magra e já se alimente com pouco.

Atualmente a tecnologia e os fabricantes de aparelhos elétricos e 
eletrónicos contribuem de forma particular colocando no mercado apa-
relhos com elevada eficiência energética (baixo consumo). A  redução 
das potências  é muito significativa.
 - Facilmente adquirimos frigoríficos a consumir menos de 100W.Com a 
evolução na grande distribuição as necessidades de armazenar e con-
servar alimentos em casa pode reduzir substancialmente. Consumir ali-
mentos mais frescos pode também ser um fator importante em termos 
de saúde.
- Aparelhos de T.V. e computadores a consumirem 50/70W ( no caso 
dos computadores, depois de carregados a permitirem facilmente 5 a 
10 horas de utilização).
- Máquinas de lavar roupa e louça com potências de consumo de pouco 
mais de 1.000W, ainda com possibilidade de receberem água quente do 
sistema solar( ou outro) restringindo  assim ao máximo o uso da resis-
tência elétrica. Etc… etc…
Estes são apenas alguns exemplos das preocupações que devemos ter 
presentes e… por onde começar.
Mas … cada casa é um caso!
E todos os aparelhos elétricos são” gulosos” ?
Não, de todo. Em muitos casos podem até ser a melhor opção.
Um aparelho de ar condicionado pode ser a melhor opção para climati-
zar um apartamento?
- Sim, atualmente estes, têm uma excelente relação custo/características.
Uma bomba de calor pode ser uma boa opção para produção de água 
quente?
- Sim, e quando associada a sua montagem com um sistema  solar tér-
mico, excelente !
Em jeito de síntese; quando confrontados com a tomada de decisão o 
que pretendemos levar em linha de conta?
- A redução da nossa fatura energética, seja ela proveniente da eletrici-
dade, do gás ou dos combustíveis fósseis?
- A responsabilidade ambiental, associada às energias limpas e amigas 
do ambiente?
O caminho faz-se caminhando, comecemos por  pensar “pequeno” 
e muitas pequenas  decisões podem projetar-nos para um grande 
resultado.

MOBILIDADE DE PROXIMIDADE.
Tendencialmente colocamos sempre as coisas em” grande escala ” depois 
utilizamos em “pequena” .
Compramos um veiculo com depósito de combustível com capacidade de 
70L, depois “atestamos” com dez ou vinte euros.
Os veículos elétricos são uma realidade. Estão aí !
 Qual a marca de automóveis que atualmente não disponibiliza esta 
tecnologia?
 Todas oferecem, com algumas diferenças principalmente entre híbridos e 
totalmente  elétricos.

VEECO – VEICULO ELÉTRICO PORTUGUÊS
Mas… pensemos pequeno, deixando os veículos familiares e coloquemos o 
nosso “focus” na
mobilidade individual de proximidade . A Bike !
- Assumindo a paixão… pode ser elétrica !
- Facilmente atinge os 30Km/h e com autonomias a rondar os 100Km.
- A um custo acessível para a maioria das bolsas, a sua utilização em con-
forto e segurança depende muito das infraestruras nomeadamente a exis-
tência de ciclovias.
 Nesta matéria a nossa cidade é uma nulidade, contudo sabemos que o 
Município está a trabalhar sobre o assunto. 
Vantagens:
- Preço Km percorrido ( 100 Km por menos de 20 cêntimos)
- Ideal para percurso urbano. Comodidade nas subidas ( o motor elétrico 
pode suportar 80% do esforço). Associando o exercício físico, podemos 
também considerar  as vantagens para a saúde.
- Não polui (não emite GEE, nem ruido). Com baixos custos de manutenção.
- Facilidades no estacionamento urbano e a  possibilidade de adaptar rebo-
que para crianças ou carga.
- Contacto com a natureza, disfrutando  oito ou nove meses por ano de ex-
celente condições climáticas.
Esta é uma prática na maioria dos países da Europa.  Nós  ”à boa manei-
ra portuguesa”, gostamos de exibir o “maquinão” , estacionar em cima do 
passeio e pagar os custos do combustível, no qual cerca de 70% são impos-
tos diretos e indiretos. A somar aos ambientais, claro !
“Preocupamo-nos em preparar os nossos filhos para o mundo, não deixa-
mos é o mundo preparado para eles viverem.” 

Alunos da ETEO – Recolha de Bikes danificadas e alteração 
parabeletricas

* coordenador do curso 
Técnico de nergias Renováveis da ETEO

Eficiência energética - cada casa é um caso
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Uma ilha/casa “esperta”
Por: António Eloy

As nossas casas são, de cer-
ta forma, como ilhas. Há 
ilhas maiores nas quais é 

mais difícil adquirir autonomia 
energética e outras, mais pe-
quenas ou isoladas, onde essa 
autonomia é mais fácil. São sus-
tentáveis energeticamente e 
chamamos-lhe “inteligentes”.
Estive uns dias nas Canárias, 
em Tenerife a ver biodiversida-
de, e também ou sobretudo em 
El Hierro, ilha classificada pela 
Unesco como Reserva Mundial 
da Biosfera.
Mas El Hierro, além da histó-
ria, geologia, vulcões ainda vi-
vos (houve uma erupção há dois 
anos), fascinante biologia e pai-
sagens, tem em curso um projec-
to único de ser auto-suficiente do 
ponto de vista eléctrico (para já!).
Hoje já em vários fins de sema-
na cem por cento da electricidade 
utilizada é de origem renovável, 
eólica e hídrica. 
Visitei as instalações da Gorona 
del Viento, S.A., a empresa que di-
namiza o sistema, onde fui rece-
bido com muita simpatia, e com 
técnicos da empresa visitei tam-
bém as instalações operativas e 
esclareci algumas dúvidas. 
O sistema é relativamente sim-
ples, (parece o ovo de Colombo!): 
cinco torres eólicas, com um total 
de potência de 11,5 MW abaste-
cem os cerca de 8.000 habitantes 
da ilha, em articulação com uma 
hidro-eléctrica de bombagem (ou 
seja nas horas mortas, à noite, a 

água que já turbinou quatro gru-
pos com uma potência total de 
11,32 MW, é bombeada, por mais 
dois grupos de 6 MW, novamente 
para o depósito superior a partir 
do qual turbina novamente!).
Este projecto poupa 6.000 to-
neladas de diesel (a estação de 
combustão do mesmo continua 
lá, para falhas de produção) e a 
emissão de cerca de 19.000 to-
neladas de CO2 e outros gases 
poluentes.
As energias renováveis são, ain-
da, solução para os problemas de 
abastecimento de água em zonas 
isoladas além de alimentarem as 
três estações desalinadoras, que 
funcionam em período nocturno.
Da conversa com Cristina Morales 
e Samuel Chimea, soube ain-
da que esta empresa é maio-
ritariamente um investimento 
do Cabildo (autoridade da ilha) 
e mais de 20% da Endesa, ain-
da com outros pequenos accio-
nistas e que nesta a Cristina tem 
uma área complementar da mi-
nha profissional, ou seja educa-
ção ambiental e campanhas pela 
eficiência e poupança energé-
tica, nas escolas e junto da po-
pulação, ou seja a promoção da 
sustentabilidade.
Em El Hierro o solar, seja tér-
mico, seja fotovoltaico, hoje a 
grande expectativa e potencial 
energético face à diminuição 
dos seus custos (em Portugal 
ver: http://www.coopernico.
org/), e nas Canárias em ge-
ral, tal como em Cabo Verde, é 
afectado pelas areias do Sahará. 

Apesar disso, a sua promoção 
doméstica, onde haja possi-
bilidades de limpeza, é muito 
desejável.
E tive a boa notícia que a geo-
termia, aqui em Portugal, com 
um potencial crescente em ca-
sas isoladas, está com perspec-
tivas de projectos industriais 
em Tenerife, além do termalis-
mo que em El Hierro tem uma 
simpática estação e hotel, Pozo 
de la Salud, tendo sido fala-
do o meu amigo Eng. Martins 
de Carvalho, um dos pioneiros 
no uso do calor termal e indus-
trial em Portugal, em Chaves, em 

S. Miguel e agora na Terceira, no 
quadro destes aproveitamentos.
Em El Hierro a boa energia e 
a simpatia do herrenos, com a 
sua matriz histórica e genealó-
gica nos bimbaches (população 
guanche que se preocupava es-
pecialmente com a protecção da 
água, segundo as suas lendas e 
mitologias, exterminada pelos 
conquistadores, mas ainda pre-
sente em grande percentagem 
nos genes dos ilhéus!) mantêm 
esta ilha/casa da biodiversida-
de (teria sido um paraíso para 
Darwin!, sobretudo os lagartos, 
com a sua diversidade...em cada 

ilha!) , as energias suaves estão 
bem vivas.
E até já andam de carros eléctri-

cos nesta ilha que é esperta, com 
a inteligência dos tempos e no-
vas tecnologias a esverdeá-la.

Há dias da semana em que cem por cento da electricidade consumida é de origem renovável, eólica e hídrica. 

A central de produção hidro-eléctrica
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Sanitas inteligentes para 
comodidade dos utentes
As casas de banhos ou sanitários públicos 

na maioria dos países ocidentais evoluí-
dos são idênticos, variando porventura 

no asseio ou na sua disponibilidade. Em termos 
de casas de banho privadas ou em instalações 
hoteleiras, também as diferenças não são de 
monta, podendo variar a dimensão, a varie-
dade e qualidade das instalações, a maior ou 
menor modernidade, entre outras características. 
Mas o turista vulgar, que cada vez é mais exigente 
nos aspectos de limpeza e de segurança, encontra 
no Japão o melhor exemplo do que são este gé-
nero de instalações às quais as pessoas obrigato-
riamente tem que recorrer algumas vezes por dia 
e que podem ser foco de doenças e de incomodi-
dade. A principal inovação das casas de banho ja-
ponesas é a inexistência do bidé (peça que já caiu 
em desuso na maioria das casas de banho oci-
dentais) e a introdução da sanita dita “inteligen-
te”, que desempenha simultaneamente o papel 
do bidé, mas com outra qualidade e comodidade, 
e incluindo a função de secagem através de um 
fl uxo de ar quente. No Brasil encontram-se para 
a mesma função um sistema mais artesanal em 
que uma mangueira fornece água quente com a 
mesma função. Contudo, o sistema japonês, hoje 
mais sofi sticado, usa já um processo computado-
rizado com comando à distância. No marketing 
das empresas que vendem estes equipamentos 
podemos ler como argumento que os mesmos 
são  “sinónimo de máxima higiene íntima mas 
não só”. Há mesmos sistemas que levam a sofi s-
ticação à criação de ambientes tranquilos com a 

libertação de odores e a audição de música am-
biente.  Nalguns casos, existem sistemas auto-
matizados em que a tampa da sanita se levanta 
quando alguém se aproxima, o assento é aqueci-
do e simultaneamente são libertados odores fl o-
rais. Quando o utente termina a sua função, a sa-
nita dá a descarga automática com um processo 
simultâneo de limpeza antibacteriana. Nalguns 
casos este tipo de sanitas está equipado com dois 
jactos de lavagem, um para homem e outra para 
mulher, podendo ser controlada o direcionamen-
to, a força do jacto e a temperatura. Para o poten-
cial utilizador que não conhece o sistema, pode-
mos referir que o jacto de água quente permite a 
lavagem das zonas anal e genito-urinária (femini-
na), produzindo na pessoa uma sensação agradá-
vel e suave, que cria um novo sentimento de fres-
cura e limpeza numa função diária que todos nós, 
ricos e pobres, estaremos “condenados” até ao 
resto da vida. Para além do pagamento do pre-
ço que pode variar da compra exclusiva da tampa 
com o sistema, que pode rondar os mil euros até 
ao conjunto de sanita com todos os equipamen-
tos necessários ao seu funcionamento, que pode 
chegar a alguns milhares de euros.
O último grito destas sanitas são os modelos que 
falam com o utilizador e que podem monitorizar 
a saúde humana, já que recolhem informação, 
como o peso, nível de açúcar no sangue, a pres-
são arterial, temperatura, índice de gordura, ou-
tras características da urina, etc.. Por exemplo, a 
informação recolhida nos excrementos humanos 
é depois transmitida a um computador via wi-

-fi  e pode ajudar o utilizador, com a ajuda de um 
médico, a monitorizar a sua saúde e a detectar 
possíveis doenças futuras. Estamos perante uma 
moda que ainda não chegou ao nosso país, mas 
que provavelmente chegará a curto prazo, quan-
do melhorarem as condições fi nanceiras dos por-
tugueses, uma vez que permite economias de 
espaços nas casas de banhos residenciais, eli-
minando o tradicional bidé. Apenas existe a 
necessidade de ter uma ligação específi ca para 
a água e outra para o fornecimento de ener-
gia eléctrica.
O leitor, se experimentar, garantimos-lhe que 
nunca mais quererá outra coisa para seu con-
forto diário.  J.L.A.S.

Uma sanita inteligente no Japão

A DL Ambientes é uma empresa 
de decoração de interiores localiza-
da nas Caldas da Rainha onde pode 
encontrar tudo o que necessita para 
transformar e decorar a sua casa.
Sabemos que cada cliente valori-
za o seu espaço e pretende que o 
mesmo refl icta o seu gosto pessoal e 
personalidade. 
Consideramos que todos os de-
talhes são importantes para criar 
Ambientes únicos, e nenhum porme-
nor pode ser deixado de parte.
Na DL Ambientes desenvolvemos 
todo o tipo de projectos de decora-
ção interior e exterior, combinando 
qualidade e criatividade com um ser-
viço especializado de forma a trans-
formar um espaço perfeito. Pode en-
contrar-nos no centro da cidade de 
Caldas da Rainha.
Entre os nossos serviços temos o es-
tudo de espaço; mobiliário persona-
lizado; confecção têxtil; projectos 3D; 
projectos “Chave na Mão”; remodela-
ções. Na nossa vasta gama de produ-
tos poderá encontrar tecidos e papeis 
de parede; mobiliário; estofos; ilumi-

nação; tapeçarias; acessórios e fra-
grâncias para a casa.
Dispomos de uma vasta oferta de 
marcas e catálogos destes artigos, 

dando sem-
pre privilé-
gio a marcas 
Nacionais e 
representa-
mos gran-
des mar-

cas internacionais do mundo da 
decoração.
São muitas as opções e para isso aju-
damos acima de tudo o cliente a fi l-
trar toda a informação aconselhando 
sempre na melhor proposta para um 
projecto distinto e personalizado. 
Procuramos regularmente novos 
produtos, marcas e soluções para 
inovarmos nas propostas ao clientes 
e tornar cada projecto diferente do 
outro. Mantemos a nossa loja e sede 
na mesma Rua Miguel Bombarda nº 
60 r/c onde continuamos com o nos-
so atelier de costura e exposição de 
tecidos, papéis de parede, tapetes 
e fragrâncias para a casa. Abrimos 
uma nova área de exposição, na 
mesma rua no nº37, dedicada ao 
mobiliário, iluminação, estofos, qua-
dros, entre outras peças distintas 
onde apresentamos estes diferentes 
produtos através de ambientes inte-
grados que espelham soluções para 
decorar integralmente um espaço. 
Aguardamos a sua visita! 

Ricardo Marques
Pub.

Pub.

DL Ambientes - 
Design de interiores
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Uma casa inteligente pode reunir o 
conjunto mais variado de tecnolo-
gias, geridas por um computador 

central e pilotadas à distância. Basta o to-
que de um dedo ou um olhar para manipu-
lar janelas, alarmes, aquecimento, televi-
sores, sistemas áudio, frigoríficos, fogões, 
iluminação, etc..
Uma das vantagens de uma casa deste 
tipo é a possibilidade de realizar econo-
mias de energia muito sérias e de garan-
tir a vigilância e segurança, da casa como 
dos que a habitam, sejam crianças ou ido-
sos com menor autonomia.
A casa do futuro também pode dispor de 
um sistema de aprovisionamento de géne-
ros alimentícios, que permite encomendar 
a um fornecedor algo que falta no frigo-
rífico ou na dispensa. Pode-se ainda en-
comendar refeições aos restaurantes das 
redondezas. 
Em Portugal, a Fundação Portuguesa 
das Comunicações (FPC) lançou em 
2003 o projecto da Casa do Futuro, 
que está em exposição permanente no 
Museu das Comunicações, integrada no 
Espaço Futuro, em Lisboa, e que vamos 
apresentar.
Este projecto é dedicado à promoção do 
conhecimento das novas tecnologias - 
equipamentos, aplicação e serviços avan-
çados - num espaço de habitação.
Esta “Casa do Futuro” é uma marca regis-
tada da FPC, onde o conceito de futuro é 
permanentemente atualizado, benefician-
do do trabalho em parceria com diferentes 
instituições ligadas ao sector da inovação 
tecnológica, contando com o alto patrocí-
nio da Portugal Telecom.

CASA DO FUTURO INTERACTIVA - 2003

O projecto da Casa do Futuro Interactiva 
de 2003 passou a ter uma dimensão ar-
quitectónica através da transposição dos 
seus conteúdos, anteriormente apresenta-
dos sob a forma de stand, para uma casa, 
cujo projeto de arquitectura é da autoria 
de Tomás Taveira.
A casa, para uma família nuclear (pai, 
mãe e filho), combinava, numa área em 
open space, o estilo pós-modernista com 
as funcionalidades das novas tecnologias 
de controlo e monitorização das seguin-
tes valências: iluminação, climatização, 
energia, segurança, vigilância e entre-
tenimento a partir de dentro da própria 
casa ou do exterior, com base na rede de 
telecomunicações.
O conjunto de soluções tecnológicas resul-
tava do contributo de várias empresas  da 
Portugal Telecom e de cerca de 40 outras 
entidades, entre grandes multinacionais, 
universidades e pequenas «start-ups» de 
base tecnológica avançada
A Casa do Futuro Interactiva tornou-se um 
laboratório aberto à experimentação e à 
demonstração dos seus protótipos e ainda 

à exploração de novos produtos e serviços 
inspirados na vocação deste projeto.

CASA DO FUTURO INCLUSIVA – 2004

Em 2004 a Casa do Futuro tornou-se 
Inclusiva, isto é, humanizou-se. Pessoas 
com necessidades especiais ligadas à mo-
bilidade, à cognição, à visão, à audição e à 
fala, puderam encontrar nesta data, à sua 
disposição, tecnologias preparadas para 
as ajudar a integrar-se mais facilmente no 
seu universo de vida.
Para tal, foi necessário criar novos espa-
ços e alterar alguns dos existentes, intro-
duzindo-se novos equipamentos e fun-
cionalidades e foi acrescentada a Suite da 
Avó. O objectivo deste quarto foi e, ainda 
é, demonstrar que, com as novas tecnolo-
gias, os idosos podem usufruir de melho-
res condições de conforto, de vigilância e 
de comunicação junto das suas famílias.
No quarto do jovem foram instaladas so-
luções tais como: o acesso de invisuais à 
Internet; soluções de comunicação au-
mentativa, para as pessoas que não con-
seguem verbalizar, ou têm problemas ao 
nível da estrutura comunicativa, que re-
produz com voz portuguesa as frases es-
critas num teclado virtual, através de um 
rato especial manipulável pelo movimen-
to da cabeça; ou um sistema que permite 
o acesso de crianças acamadas ou retidas, 
em casa ou no hospital, à sala de aula atra-
vés de videotelefonia. Outro “upgrade” 
tecnológico: os comandos por voz nos vá-
rios equipamentos.

CASA DO FUTURO 
SUSTENTÁVEL – 2009

A Casa do Futuro Sustentável surgiu em 
2009 como exposição evolutiva  sobre as 
novas tecnologias - equipamentos, apli-
cações e serviços avançados - disponíveis 
para contribuírem para o bem-estar dos 
cidadãos e para o desenvolvimento eco-
nómico e social sustentável do país e da 
comunidade, sendo a Casa do Futuro enri-
quecida com uma galeria dedicada à eco-
logia e sustentabilidade, do ponto de vista 
da construção, numa parceria entre a FPC, 
a Universidade de Aveiro e uma associação 
de empresas.
Esta associação de empresas  – 
InovaDomus - com diferentes valências 
no sector industrial e empresarial da ha-
bitação, pretendia, entre outros objetivos, 
construir um laboratório vivo e dinâmico, 
com vista a instalar, testar e desenvolver 
os produtos, soluções e ideias do futuro. 
Procurava-se explicar que, no futuro, a 
arquitetura deverá ser naturalmente en-
quadrada na paisagem circundante; a uti-
lização da água e dos outros recursos na-
turais deverá ser mais racional; o consumo 
energético, mais eficiente e tendencial-
mente auto-suficiente; e, finalmente, que 

tanto os materiais construtivos como o 
recheio habitacional, sejam recicláveis ou 
reutilizáveis.
Os materiais e processos construtivos 
apresentados na  Casa do Futuro exibem 
uma enorme flexibilidade infra-estrutural, 
capaz de acolher constantes reformula-
ções na sua aplicação, mais conforto e têm 
um excelente comportamento ambiental 
pois não criam resíduos nocivos ou incó-
modos, desde o momento da construção 
até ao da demolição.
As soluções apresentadas nesta galeria 
complementam as soluções oferecidas pe-
las novas tecnologias de telecomunicações 
que favorecem a ecologia e a sustentabili-
dade das habitações.

CASA DO FUTURO CONVERGENTE 
ESPACIAL – 2011

A Casa do Futuro convergente de 2011 re-
presenta a evolução que a sociedade atra-
vessa, fruto da rápida evolução da elec-
trónica e dos sistemas de informação, 
levando a que cada vez mais as pessoas 
aumentem as suas exigências ao nível do 
conforto, segurança, gestão de recursos e 
fiabilidade de comunicação. 
A evolução e maturidade das Redes de 
Nova Geração, o surgimento de suportes 
tecnológicos de partilha de informação, 
cada vez mais personalizados, e a rápida 
disseminação de novos conteúdos cola-
borativos, em plataformas multi-opera-
cionais,  permitiram o desenvolvimento 
de um conceito que há muito  aguarda-
va a sua implementação no quotidiano de 
cada um de nós, a convergência.
Pelo facto de a “Casa” ser um dos lo-
cais de partilha onde os membros do nú-
cleo central familiar desempenham uma 
maior multiplicidade de atividades indi-
viduais e coletivas, é cada vez mais ne-
cessário que os suportes e conteúdos de 

apoio à vivência quotidiana encontrem 
formas de convergir com serviços fora do 
ambiente doméstico, como a educação, 
o emprego, a assistência médica ou a vi-
vência associativa.
Esta versão da Casa do Futuro é pois uma 
montra viva deste conceito, focando-o 
como agregador dos anteriores módulos 
apresenta dos, possibilitando demons-
trar o efeito da convergência na adequa-
ção às plataformas de gestão e segurança 
domótica, para operabilidade de diversos 
pontos da Casa, na unificação de diversos 
equipamentos terminais através de um 
interface comum, na troca de informação 
através de serviços personalizados e na 
convergência de conteúdos agrupados e 
partilhados através de um único perfil de 
acesso. 
O próprio ambiente arquitectónico e 
decorativo da Casa fez uma adapta-
ção conceptual, tornando a vivência e a 
usabilidade do espaço num modelo de 
“Convergência Espacial”.

CASA DO FUTURO NA CLOUD – 2013

A Casa do Futuro na Cloud – viver numa 
smart city - 2013, representa muitos mo-
tivos para que possamos olhar esta nova 
versão da Casa do Futuro, como a conti-
nuação de um projeto expositivo que se 
adapta e evolui, por forma a apresentar 
ao público visitante uma antecipação 
cuidada e realista de um futuro próximo 
mais sustentado.
De facto, em 2013 a exposição Casa do 
Futuro, ao comemorar os seus 10 anos 
de existência, vem reforçar a humaniza-
ção das tecnologias com a apresentação 
e demonstração de que as tecnologias 
são um  meio para atingir um fim e que 
esse é sempre o de trazer maior qualida-
de de vida às comunidades, através da 
utilização na vivência familiar do concei-

to de cloud computing (Computação na 
Nuvem), colocando a Casa na Cloud.
A convergência digital vem a ser poten-
ciada através da computação em nuvem 
(sendo o termo nuvem uma metáfora de 
internet), baseando-se na partilha de re-
cursos para alcançar coerência e econo-
mias de escala semelhante ao de um uti-
litário (como a rede elétrica) através de 
uma rede. Na base da computação em 
nuvem está o conceito mais amplo de 
serviços convergentes e de infraestrutu-
ra compartilhada, que podem ser ofere-
cidos online e com grandes capacidades 
de utilização.
O Cloud Computing é o resultado da evo-
lução e adoção de tecnologias e paradig-
mas existentes. O seu objetivo é permi-
tir aos usuários tirar vantagem de todas 
essas tecnologias, sem a necessidade de 
conhecimento profundo ou experiência 
sobre cada um deles. A nuvem tem como 
objetivo reduzir custos e  ajudar os usuá-
rios a se concentrar nas suas necessida-
des imediatas.
O conceito é demonstrado através de 
exercícios de interação, dentro da casa ou 
remotamente, pois os utilizadores podem 
aceder às funcionalidades, via internet, 
independentemente da sua localização. 
A título de exemplo, com um smartpho-
ne -dispositivo que agrega as diferentes 
funções de comunicação, entretenimen-
to, computação, permitindo mensagens 
instantâneas, email, visualização de fil-
mes, filmagem, videoconferência e, cla-
ro, telefonar – podemos, seja de que local 
for, agendar gravações de programas na 
TV da Casa, tirar fotografias em qualquer 
lugar do mundo, partilha-las com toda a 
família e conseguir visualizá-las em qual-
quer equipamento, mesmo que não seja 
do próprio.  J.L.A.S.

Informação recolhida em http://www.fpc.pt

A casa do futuro
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Cozinha da Casa do Futuro em exposição no Museu das Comunicações em Lisboa.
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Embalagens de plástico podem ser objectos 
utilitários e de decoração  
Um dia, ao arrumar a casa, Patrícia Ferro Martins olhou para o balde da reciclagem e viu um “arco-iris” lá dentro. Pensou então que tinha que 
fazer alguma coisa com as embalagens de plástico vazias que se preparavam para ir para o lixo, dando-lhes uma nova roupagem e utilização. 
Nasciam assim as primeiras malas e porta-moedas feitos à base de produtos reciclados e a vontade de Patrícia Ferro Martins em trabalhar na 
área, criando uma marca – a Yelo - que já se estendeu à decoração, com a concepção de candeeiros a partir de garrafas de lixívia. 
Já para a semana, a designer irá dar início a um curso de costura, em Óbidos, onde dará dicas para a decoração a partir de tecidos e roupas 
usadas. 

Fátima Ferreira
fferreira@gazetacaldas.com

Quando for deitar fora a garrafa de li-
xivia já usada pense duas vezes pois 
esta poderá ter uma nova vida e 

transformar-se, quem sabe, num candeeiro 
para decorar a sua sala. O Niptuck é a prova 
disso mesmo. 
A designer Patrícia Ferro Rodrigues conce-
beu um kit de montagem feito à base de 
uma garrafa de lixívia reciclada, com o cus-
to de 39,90 euros. O conjunto contém um 
bisturi, a régua com marcações para se fa-
zer o candeeiro, um cartão que dá resistên-
cia para permitir fazer os cortes e uma parte 
eléctrica. Depois é só pegar no manual de 
instruções e, com alguma perícia, começar 
a montar o seu próprio candeeiro. 
No entanto, quem não for muito hábil para 
bricolage também pode ter o seu candeei-
ro reciclado, pedindo à autora que o faça. 
E nestes casos até pode escolher a cor que 
melhor combina com a divisão da casa 
onde o quer colocar. 
Este objecto foi o primeiro a ser criado atra-
vés da marca Yelo e que nasce de uma clara 
alusão ao contentor do plástico, que é ama-
relo. Há mais duas ou três ideias que estão a 
ser trabalhadas, de novos objectos, mas que 
a designer prefere ainda não desvendar. 
Garantido é que Patrícia Ferro Martins pre-
tende continuar nesta linha da criação de 
novos produtos que as pessoas possam fa-
zer e que a embalagem utilizada possa ser 
aproveitada na sua totalidade. “Isso acon-
tece com o Niptuck em que a embalagem 
de lixívia é totalmente utilizada na se-
quência de todo um processo criativo”, 
contou à Gazeta das Caldas. 
E qual a embalagem que gosta mais de tra-
balhar? “Quanto mais estranha for a sua 
forma melhor”, destacando que entre as 
preferências estão as embalagens de óleo 

para os carros pelas cores, como o doura-
do e prateado, que permitem fazer traba-
lhos “lindíssimos”. Têm apenas um senão: 
“é muito difícil limpar o óleo”, reconhece.

REUTILIZAR ROUPAS USADAS

O fascínio pelo plástico e pela reutiliza-
ção dos materiais já vem de longe. Natural 
de Santarém, Patrícia Ferro Martins estu-
dou na ESAD, onde tirou o curso de Design 
Industrial, mas nunca conseguiu trabalho na 
área. Arranjou emprego em Óbidos numa 
loja de música e chocolate, ao mesmo tem-
po que foi desenvolvendo o seu primeiro 
projecto, denominado Pbag, onde já reuti-
lizava as embalagens. As pegas de algumas 
embalagens aplicadas em tecidos transfor-
mavam-se em malas e a base dos sham-
poos dava origem a porta-moedas. 
O projecto foi ficando conhecido e Patrícia 
Ferro Rodrigues começou a ser convidada 
para participar em feiras e em concursos de 
ecologia. Em 2009 um dos seus trabalhos 
– uma mala feita com garrafas de deter-
gente – foi escolhido pelos representantes 
da MoMA (Museum of Modern Art, de Nova 
Yorque) para ser exposto, e vendido, nas 
suas lojas. Também esteve presente no New 

York Fashion Week com os produtos feitos à 
base de materiais reciclados. 
“Cada embalagem suscitava-me uma 
ideia nova e comecei a fazer uma peça 
diferente todos os dias, até que che-
guei à conclusão de que não era viável 
e escolhi duas ou três peças que as pes-
soas gostavam mais, para me dedicar”, 
conta. 
Há dois anos e meio foi para o espaço de 
trabalho colaborativo de Óbidos (Colab) e 
por lá se mantém. É uma forma de traba-
lho com a qual não estava habituada, mas 
garante que resulta, dando o exemplo do 
candeeiro que envolveu na sua concep-
ção outros elementos daquele espaço. 
A designer está também a desenvolver o 
Laboratório Amarelo, direcionado para as 
crianças, mas também aberto a adultos, 
onde pretende pegar em embalagens de 
plásticas e transformá-las num novo pro-
duto. No final de cada sessão os partici-
pantes levam os objectos que fizeram e 
aprendem sobre a reciclagem. 
Entretanto, e para conseguir fundos para 
a concretização desse projeto, Patrícia 
Ferro Martins, vai dinamizar um curso de 
costura vocacionado para a transforma-
ção e reciclagem de roupa. Lençóis velhos 

podem dar origem a novos cortinados ou 
fazer patchwork (trabalho com retalhos) 
com restos de tecidos. 
“Por vezes a pessoa sabem costurar, 
mas não sabe transformar tecidos ou 
mesmo roupas que já não usa”, conta 
a designer que pretende começar as au-
las a 14 de Março. O curso tem um total 
de 35 horas (uma aula por semana) e irão 

existir três turmas com diferentes horários. 
Custa 180 euros (45 euros por mês) e as ins-
crições podem ser feitas através de costu-
ranoespacoo@gmail.com ou espaçoó.com 
no facebook
Os interessados poderão também falar di-
rectamente com Patrícia Ferro Martins no 
Espaço Ó, em Óbidos, às terças-feiras, entre 
as 10h00 e as 16h00. 

A criação da designer decora os quartos do Hostel Casa do Arco, em ÓbidosPatrícia Ferro Martins junto do candeeiro feito a partir de uma garrafa de lixívia

Algumas criações à base de plástico reciclado

Um dos modelos feitos utilizando embalagens coloridas A autora na apresentação pública do Niptuck
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Tendências para todos os gostos no mundo 
da decoração de interiores
Quais são as actuais tendências no mundo da decoração de interiores, em residências, na hotelaria ou em lojas? Foi a esta questão que 
Gazeta das Caldas colocou  a algumas empresas que se dedicam a este sector para perceber o que está hoje na moda.
Uma das grandes tendências é o papel de parede, mas em termos de ambientes, viaja-se do minimal ao tropical, sem esquecer o 
vintage, nem a recuperação  de peças que os clientes já possuem. 
Eis uma viagem ao mundo da decoração de interiores, partindo das Caldas e chegando a outras cidades como Lisboa, Paris ou Luanda 
ou a outros países como S. Tomé e Príncipe.

Natacha Narciso
nnarciso@gazetacaldas.com

“Estão de regresso à decoração 
os materiais naturais como as 
madeiras”. Quem o diz é Carlos 

Duarte, da empresa Objetivo – Comércio 
e Decoração de Interiores, para quem 
há ainda uma tendência vintage em 
conjugação com os materiais ligados à 
natureza. 
A empresa caldense está há 30 anos no 
mercado e tem feito vários projectos na 
área da hotelaria, tendo decorado várias 
unidades de turismo rural. 
A actual situação económica do país dita 
a falta de poder de compra e por isso “o 
negócio tem crescido mais com as re-
modelações do que nos projectos no-
vos” disse Carlos Duarte, designer res-
ponsável daquela empresa. Antes, a 
empresa projectava apenas os ambien-
tes e, mais tarde, passou também à con-
cretização das obras, com intervenções 
que vão desde a carpintaria até à ilumi-
nação led. 
A sua equipa tem um núcleo duro de 
cinco pessoas, mas que cresce até às 30 
se a empresa estiver a desenvolver um 
projecto de decoração numa unidade 
hoteleira. 
A Objectivo está sediada uma loja na 
Rua das Montras, onde também comer-
cializa os artigos de decoração, entre 
eles peças da Bordallo Pinheiro que con-
textualiza em novas composições, por 
exemplo, em quadros. 
Sempre que possível, Carlos Duarte 
aposta em fornecedores nacionais que 
se destacam em áreas como o mobiliá-
rio. A Objectivo já fez a decoração de 
várias lojas para uma cadeia nacional 
de ourivesarias e da rede de estabeleci-
mentos de roupa infantil da marca Neck 
e Neck. 
Além de desenvolver projectos de de-
coração em todo o país, a empresa já 
remodelou uma residência em Paris e 
recentemente teve a seu cargo a decora-
ção do interior de um resort em S. Tomé 
e Príncipe. 

PEÇAS VINTAGE PARA TORNAR 
AMBIENTES ACOLHEDORES

Para Jennie Lopes, designer da Décor94, 
há actualmente  “a tendência para a 
funcionalidade e organização dos es-
paços em estilo minimalista, mas com 
uma atenção especial para o conforto”. 
A criativa referiu que se aposta “no re-
curso pontual a peças decorativas, ar-
tesanais e mobiliário de estilo vintage, 
clássico ou rústico” e que estas assu-
mem um papel de destaque, ajudando 

a tornar os ambientes mais acolhedores 
e intimistas. 
O uso de materiais naturais, como a ma-
deira, mantém-se como tendência “a par 
com os tons neutros, texturas e padrões 
geométricos”, referiu. Há também uma 
grande procura por parte dos seus clientes 
em encontrar soluções para revestimento 
de paredes e, por isso, o papel de parede 
está em destaque. 
A Decor 94 está no mercado há 22 anos e 
tem feito projectos em residências e em 
espaços comerciais. “Temos vindo a cons-
tatar que existe uma procura crescente 
na remodelação dos interiores e reabili-
tação das casas, em detrimento de inves-
timento em imóveis novos”, disse Jennie 
Lopes, que faz parte da equipa da empre-
sa que tem nove pessoas. Possui uma rede 
de parceiros em várias especialidades, que 
os acompanham nas obras há vários anos. 
Os seus clientes vêm de várias regiões 
do país e alguns do estrangeiro. 

AMBIENTES MINIMAIS, 
MAS COM GLAMOUR

Segundo Filomena Almeida, desig-
ner e uma das responsáveis da empre-

sa Love Design, entre as principais ten-
dências estão “as linhas clean [limpas] 
que lembram conceitos como ordem e 
conforto”. Quanto às cores, os tons pas-
tel e o rosa quartz estão em voga, ape-
lando a ambientes clean, comuns aos 
ambientes nórdicos, que apostam na 
funcionalidade. 
A responsável explicou que as culturas 
absorvem as tendências da moda à sua 
maneira e, por isso, em Portugal às li-
nhas minimais “acrescenta-se um pou-
co mais de glamour”. 
Também em voga está o uso do papel de 
parede e a conjugação dos materiais no 
mobiliário “sobretudo se estes forem 
amigos do ambiente”. 
Em termos de inspiração estão de vol-
ta os anos 50, 60 e 70 “que apostavam 
no glamour e unem-se à utilização de 
mobiliário com introdução de mate-
riais diferentes”, informou a designer. 
A empresa, que foi criada há 15 anos, 
possui uma equipa de seis pessoas, das 
áreas do design e de arquitectura de in-
teriores. O mais aliciante são os desafios 
de decoração integral “onde o cliente 
entra e só tem que trazer a sua roupa”. 
Além das residências somam-se os es-

critórios, lojas e até clínicas médicas. Rui 
Ribas é o responsável pelos espaços co-
merciais, onde, por norma, o proprie-
tário do tem uma ideia do que preten-
de. “Somos conhecidos por não fazer 
aquilo que nos pedem”, disse o de-
signer, explicando que tentam inovar 
“apresentando uma perspectiva dife-
rente”. Normalmente os clientes vêm 
ter com a Love Design recomendados 
por outros. Esta empresa caldense tem 
desenvolvido projectos por todo o país e 
também em  Angola, Espanha e França.

SERGARIAS E PAPEL DE PAREDE 
FEITO COM NENÚFARES

Ricardo Marques dirige a DL Ambientes, 
empresa iniciada pela sua mãe há mais 
de 30 anos. Em voga no mundo da de-
coração de interiores estão os vários ti-
pos de papel de parede. Actualmente 
há propostas para todos os gostos, des-
de os padrões fortes até aos naturais 
e há propostas naturais – que vêm da 
Indonésia - feitos em folha de nenúfar. 
“Este tipo de proposta pode ser inte-
grado em qualquer ambiente, desde 
o étnico ao contemporâneo, sem es-

quecer os ambientes tropicais e exó-
ticos”, disse o criativo, acrescentando 
que há colecções inspiradas nos trópi-
cos. Também está de regresso ao mobi-
liário o uso do mármore. No mundo dos 
têxteis destacam-se também as serga-
rias, que são detalhes têxteis (para se-
gurar cortinas, por exemplo) “como se 
tem vindo a constatar nas últimas re-
vistas de alta decoração”, acrescentou 
Ricardo Marques. 
Na área da hotelaria, os materiais têxteis 
e de revestimento que são usados na de-
coração “têm que ser ignífugos, ou seja 
anti-fogo, pois “ardem para dentro”, 
explicou Ricardo Marques. A sua empre-
sa já decorou espaços de hotel, restaura-
ção, lojas e residências, tendo realizado 
vários projectos de chave na mão.
O designer caldense considera que 
Portugal é top em áreas como o mo-
biliário e é defensor dos fornecedores 
nacionais.
“Temos vários clientes estrangeiros 
que vêm morar para esta zona ou que 
aqui possuem a sua segunda casa”, dis-
se Ricardo Marques, que acrescenta que 
o segredo da DL Ambientes é “o atendi-
mento personalizado”. 

 Ricardo Marques, da DL Ambientes deu a conhecer várias tendências como  o papel de parede feito de 
folhas de nenúfar 

Carlos Duarte, da Objectivo, mostrando vários materiais que estão na modaJennie Lopes, da Decor 94, explicou que está em voga o estilo minimalista mas que este se alia ao conforto

Filomena Almeida, da Love Design, mostrando tons e texturas que se usam nos ambientes actuais
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Importância do IMI nas câmaras do Oeste 
é superior à média nacional
Aquilo que os municípios arrecadam em IMI (Imposto Sobre Imóveis) diz muito da quantidade e qualidade da habitação nos seus 
concelhos. O Oeste está acima dos valores médios nacionais: em 2014 cada português pagou, em média,  141 euros de IMI, mas 
os oestinos pagaram 149 euros. Na Nazaré esse valor é de 290 euros e em Óbidos de 250 euros. Há, contudo, que ter em conta o 
fenómeno das segundas residências, cujos proprietários não vivem nesses concelhos. 

Carlos Cipriano 
cc@gazetacaldas.com 

O IMI é um imposto que incide 
sobre o valor patrimonial dos 
prédios rústicos, urbanos ou 

mistos, sendo pago pelos seus pro-
prietários. É um imposto municipal, 
pelo que a sua receita reverte para 
os respectivos municípios.
Se dividirmos o total de IMI arreca-
dado por um município pelo núme-
ro de habitantes desse concelho, ob-
temos uma média de quanto coube 
pagar a cada munícipe. Mas sendo 
uma média, esconde as desigualda-
des entre aqueles que pagam mui-
to e os que pagam pouco ou nada. 
Ainda assim, as receitas per capita 
do IMI obtidas pelas câmaras muni-
cipais dizem muito sobre a tipologia, 
a qualidade e a idade da habitação 
no concelho.
Nazaré e Óbidos, com 290 e 250 eu-
ros, respectivamente de IMI pago 
por habitante estão à cabeça deste 
ranking. Seguem-se Lourinhã (162 
euros), Torres Vedras (156 euros) e 
Peniche (149 euros). Os concelhos 
do litoral são os que têm valores de 
IMI per capita mais elevados porque 
aí se situam casas de melhor quali-
dade e mais caras porque estão jun-
to à costa. Mas o IMI aqui também 
é mais elevado porque no litoral é 
mais intenso o fenómeno da segun-
da residência o que constitui uma 
importante fonte de receita de IMI, 
designadamente, nas zonas turísti-
cas e balneares. No caso de Óbidos, 
o elevado valor per capita é resul-
tado dos empreendimentos ligados 
ao golfe na zona do Bom Sucesso e 
Praia D’el Rey. 
Pelo mesmo raciocínio, os concelhos 
do interior, mais pobres, têm prédios 

com um valor patrimonial tributá-
rio inferior, pelo que a média do IMI 
pago por habitante é muito menor. 
É o caso de Sobral de Monte Agraço 
(101 euros) e Cadaval (108 euros). 
Com 122 euros de IMI per capita, 
Caldas da Rainha, segundo maior 
centro urbano da região Oeste, está 
abaixo da média a região (149 euros) 
e da média nacional (141 euros). 

IMI VALE 27% DAS RECEITAS 
MUNICIPAIS DAS CALDAS

Outro indicador interessante é o 
peso das receitas do IMI no total das 
receitas das autarquias. E também 
aqui o Oeste está acima da média 
nacional. O IMI representa para as 
câmaras da região 25% das receitas 
totais, enquanto que a média nacio-

nal é de 21%.
Mas, mais uma vez, dentro da região 
há diferenças assinaláveis. Por cada 
100 euros que a Câmara da Nazaré 
obtém de receita, 38 euros vêm 
do IMI. E por cada 100 euros que a 
Câmara de Torres Vedras obtém de 
receita, 32 vêm do IMI. Nas Caldas 
da Rainha e em Peniche, o IMI con-
tribui com 27% das receitas munici-

pais, seguidos de Alcobaça (26%) e 
Alenquer (25%).
Sobral de Monte Agraço, Óbidos, 
Cadaval e Bombarral são os municí-
pios onde o contributo do IMI para 
os cofre municipais tem menos va-
lor relativo. 
Os valores apresentados foram ob-
tidos do Pordata e arredondados às 
unidades.  

Receitas de IMI em percentagem da receita total efectiva 
das câmaras municipais nos Municípios (em %)

Portugal 15 21

Oeste 15 25
Alcobaça 17 26
Alenquer 18 25
Arruda dos Vinhos 9 17
Bombarral 10 18
Cadaval 8 16
Caldas da Rainha 17 27
Lourinhã 15 21
Nazaré 20 38
Óbidos 10 15
Peniche 22 27
Sobral de Monte Agraço 9 14
Torres Vedras 14 32

20142009

Receitas de impostos das câmaras municipais per capita 
nos Municípios (em euros)

Taxas de IMI por concelho 

Portugal 99 141

Oeste 97 149
Alcobaça 95 140
Alenquer 101 137
Arruda dos Vinhos 79 114
Bombarral 62 128
Cadaval 59 108
Caldas da Rainha 99 122
Lourinhã 103 162
Nazaré 151 290
Óbidos 180 250
Peniche 114 149
Sobral de Monte Agraço 64 101
Torres Vedras 85 156

Alcobaça 0,30%

Arruda dos Vinhos 0,40%
Ansião 0,40%
Batalha 0,30%
Bombarral 0,38%
Caldas da Rainha 0,30%
Cartaxo 0,50%
Leiria 0,38%
Loures 0,39%
Lourinhã 0,36%
Marinha Grande 0,30%
Nazaré 0,50%
Obidos 0,36%
Peniche 0,34%
Pombal 0,30%
Rio Maior 0,40%
Torres Vedras 0,40%

20142009

Os concelhos do litoral, com resorts, têm casas mais caras e de melhor qualidade, pelo que os valores do IMI per capita são mais elevados
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Joaquim Couto, da J. Couto 
Imobiliária, refere que o merca-
do tem estado a recuperar desde 

a quebra enorme que se registou entre 
2009 e 2012. No entanto, a retoma tem 
sido progressiva e lenta. “Não se sen-
te no dia-a-dia, tem sido degrau a de-
grau e num ritmo mais baixo do que foi 
o da quebra”, refere o sócio-gerente da 
J. Couto.
Embora as razões para essa retoma pos-
sam variar num ou outro ponto entre as 
diversas imobiliárias, todas as que con-
tactámos apontam a procura por parte 
dos estrangeiros como um dos principais 
impulsionadores.
A região é procurada em grande núme-
ro por franceses, belgas e ingleses, que 
vêm à procura do sol e da boa comida 
e aproveitam as regalias fiscais que o 
Estado Português atribuiu às reformas 
estrangeiras, com isenção fiscal durante 
10 anos.
O mercado é agitado ainda pelos inves-
tidores, que preferem aplicar o seu di-
nheiro no mercado imobiliário que 
nos produtos financeiros da banca.
Jorge Pimenta diz que a Century 21 se 
especializou num produto de investi-
mento para quem não sente o seu di-
nheiro seguro no banco, ou a render 
o que pretende. “São prédios já com 
rendimentos seguros, como apar-
tamentos e lojas, que garantem um 
retorno de 6%, ou até superior em 
alguns casos específicos”, explica.
Já Norberto Isidro, da Remax, salien-
ta que os jovens casais também estão 
a fazer crescer o mercado, aprovei-
tando uma conjugação de factores. 
Por um lado existe maior abertura 
dos bancos para o crédito habitação, 
os spreads estão a 1,8% “e com tendên-
cia para baixar e as taxas de juro estão 
negativas, é um três em um que estes 
casais estão a aproveitar”, afirma.

MAIS ARRENDAMENTO, 
POR ENQUANTO

Mesmo assim, a balança continua des-
nivelada para o lado do arrendamento 
em relação à compra de habitação. “Em 
cada 10 pessoas, sete vêm para arren-
dar e três para comprar”, acrescenta 
Norberto Isidro, embora a tendência seja 
para que estes números se aproximem. 
Joaquim Couto tem uma experiência se-
melhante, fala de uma proporção de 75% 
de arrendamentos e 15% de compras.
Luís Capão, da House 4 All, refere que 

no arrendamento há muita procura, mas 
começa a haver falta de oferta com qua-
lidade. “O parque está antigo, há mui-
tas casas com avarias e humidades, 
quando aparece alguma coisa com 
qualidade sai logo”, sustenta.
No arrendamento, o mercado dos es-
tudantes também é significativo pois 
“sentem-se picos de procura quan-
do começa o ano lectivo na ESAD”, 
acrescenta.
Luís Capão e Joaquim Couto realçam 
que existem estrangeiros a procurar 
também vivendas para arrendamento, 

que utilizam numa fase experimental 
antes de se estabelecerem em Portugal, 
ou enquanto constroem as suas próprias 
habitações.
A aquisição de apartamentos na cidade 
tem como entrave a falta de habitação 
nova, o que pode ser um problema, ou 
uma oportunidade. Fernando Hermano, 
da Remax, refere que há um mercado 
novo para o sector da construção que se 
abre por necessidade e por obrigação - 
o da recuperação urbana.
Quem compra hoje procura sobretudo 
moradia, mesmo que seja na periferia, o 

que se explica pelos preços mais aces-
síveis. “Estamos a falar de moradias 
que se compram por 100 mil euros, ou 
pouco mais, um preço idêntico ao de 
um apartamento, ou mesmo inferior, e 
sem os problemas da vizinhança”, ex-
plica Norberto Isidro.
José Simões, da imobiliária Em Sua Casa, 
confirma esta tendência. “Estamos a 
trabalhar mais com quem compra ca-
sas, os apartamentos são mais para o 
arrendamento, até porque a maioria 
dos que se vendem são depois para 
esse mercado”, afirma. 

Procura dos estrangeiros e baixa nos preços 
e nos juros impulsiona mercado imobiliário
O mercado imobiliário tem estado em recuperação nos últimos meses e o fenómeno não passa ao lado do sector na região. Gazeta 
das Caldas contactou cinco imobiliárias nas Caldas da Rainha, que são unânimes quanto ao crescimento no sector. Os estrangeiros 
reformados e os investidores continuam a ser quem mais compra, mas também já há jovens casais que antes arrendavam casa, mas 
agora preferem comprar e, na hora de escolher, as moradias na periferia são as preferidas. O mercado do arrendamento continua, no 
entanto, superior ao da compra e venda.

 Há mais gente à procura de casa para arrendar do que para comprar
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A entrevista estava marcada para o 
início da tarde de sexta-feira e 
Luís Henriques acabou por se 

atrasar alguns minutos porque um an-
tigo cliente lhe ligou a pedir de novo 
os seus serviços. Em 90% dos traba-
lhos que faz é assim, conta o carpin-
teiro, satisfeito. “Isto é gratificante, é 
sinal que a pessoa gostou e quando 
precisa volta a contactar-nos”. 
Carpinteiro de profissão, Luís 
Henriques tinha três tios a trabalhar 
na mesma área e desde criança que 
se lembra de gostar de brincar com 
madeiras. Aos 14 anos começou a tra-
balhar na empresa José Soares de 
Oliveira & Filhos, Lda e, à noite, foi 
tirando vários cursos de carpintaria. 
Aos 24 anos tentou a sorte estabele-
cendo-se por conta própria e traba-
lhou bastante no restauro de madeiras 
em herdades no Alentejo. 
O aumento de trabalho na região le-
vou a que tivesse menos disponibili-
dade para fazer tantas obras fora, mas 
tem trabalhos seus sobretudo na re-
gião de Lisboa. É procurado por par-
ticulares, mas também por empresas 
e outras instituições, como é o caso do 
Montepio Rainha D. Leonor, com quem 
trabalha há 11 anos. Entre os seus úl-
timos trabalhos nesta associação mu-

tualista está a remodelação do serviço 
de gastro. 
Agora o carpinteiro trabalha essencial-
mente com cozinhas, móveis de casa 
de banho, roupeiros e divisórias em 
pladur. “Hoje em dia se não pegar-
mos numa obra e fizermos o traba-
lho completo, não compensa”, conta 
o carpinteiro que, por vezes, partilha 
com outras empresas algumas tarefas 
que não consegue executar sozinho. 
O tempo e as modas foram mudando 
os pedidos. Os móveis antigos, de ma-
deira maciça, mais trabalhados e tam-

bém mais caros, foram dando lugar 
a novos materiais como o MDF (de-
rivado da madeira), o aglomerado e 
o contraplacado, mais baratos e que 
também são resistentes. 
Luís Henriques explica que um mó-
vel de madeira maciça quando se es-
traga pode ser recuperado, mas tem 
um custo elevado, enquanto que as 
combinações de madeira tornam os 
móveis mais acessíveis e permitem 
soluções mais modernas, como os 
lacados.
Por outro lado, já são poucas as pes-

soas que querem ter um móvel a vida 
inteira e estas novas propostas, que 
duram sempre 10 a 15 anos, permitem 
que se remodelem, por exemplo, as 
cozinhas, sem que o custo seja mui-
to grande. 
 “Se fôssemos fazer todos os móveis 
como antigamente ficavam em pre-
ços exorbitantes, pelo que temos 
que trabalhar com qualidade mas 
menos mão-de-obra, tornando as-
sim o preço mais acessível”, disse o 
carpinteiro, acrescentando ainda que 
móvel antigo dá muito mais trabalho 

a limpar do que um mais moderno, 
com linhas direitas. 
Somando todo o tempo em que está 
a trabalhar por conta própria, Luís 
Henriques estima que a procura por 
móveis antigos lhe tenha dado traba-
lho para sete ou oito meses, desde que 
é carpinteiro, todo o restante período 
foi preenchido com as novas soluções 
ao nível de madeiras. E não esconde 
que o que mais gozo lhe dá fazer são 
móveis em lacado, que têm cada vez 
mais procura, tanto nas cozinhas como 
para espaços comerciais.
Há ainda situações em que Luís 
Henriques combina os lacados com 
a recuperação de madeiras antigas, 
como aconteceu na remodelação 
de um café situado na Rua Diário de 
Notícias. 
O carpinteiro caldense também não 
sente muito a concorrência das gran-
des superfícies, que vendem os mó-
veis já prontos e até cozinhas e roupei-
ros por medida. “Quem trabalha com 
pouca gente, como é o meu caso, 
que apenas contrato duas ou três 
pessoas quando preciso, faz pou-
ca diferença”, disse, realçando que o 
caso muda de figura quando se trata 
de empresas maiores e que têm que 
ter trabalho para garantir os ordena-
dos dos empregados. 
“Durante todos estes anos nunca 
tive falta de trabalho”, conclui. 

Um carpinteiro tem que se adaptar aos tempos 
e às modas, diz Luís Henriques
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Luís Henriques é carpinteiro desde os 14 anos e não 
se vê a fazer outra coisa

 Um dos trabalhos que fez no serviço de gastro do Montepio ao nível das madeiras, pladur e tectos falsos 
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Papel de parede - um must have na decoração
Por: Sara Amorim Faria

De certo estão familiarizados com o 
ditado popular: “A roupa faz o ho-
mem”, e é engraçado como este 

encaixa na perfeição na decoração de in-
teriores. E de que forma?! - perguntam 
vocês. Imaginem quatro paredes nuas re-
vestidas a papel de parede -  este trans-
forma automaticamente o espaço. Nele 
verá as suas emoções e o seu estilo re-
flectido, os seus sonhos e memórias e 
provoca uma sensação de bem-estar. 
Conseguem visualizar?
Existe ainda uma ideia pré-feita de que o 
papel de parede é um bicho de sete cabe-
ças, pois somos remetidos para memórias 
dos tempos do papel que era aplicado em 
casa dos avós ou dos pais, instigando em 
nós, sensações menos boas. Ainda hoje 
oiço comentários do tipo: “a sério?! Mas 
o papel de parede está na moda outra 
vez?!”. Respondendo à questão: nunca 
esteve tão na moda e são poucos os pro-
jectos em que não propomos este tipo de 

revestimento. 
Podem não acreditar, mas aplica-se papel 
nas casas europeias desde 1481 - nesta al-
tura aplicado como sinal de poder. O pa-
pel de parede viu a sua adoração crescer 
nos séculos que se seguiram. O auge do 
mesmo viveu-se nas décadas de 50, 60 
e 70 do século passado, tendo nesta altu-
ra perdido a sua popularidade, até que no 
inicio deste século, foi reintroduzido nas 
tendências da decoração.
É muito versátil e pode ser o suficiente 
para provocar o «efeito uau» na deco-
ração de um ambiente. Uma parede re-
vestida a papel, dá-lhe uma lufada de ar 
fresco imediata e pode ser um bom ponto 
de partida para a concepção do restante 
ambiente.
Com ele podemos dar a ideia de amplia-
ção de espaço, torná-lo mais intimista ou 
mais luminoso, pode camuflar imperfei-
ções da construção, pode dar aquele to-
que dramático, irreverente, elegante, di-
vertido, ..., podemos dar ainda a sensação 
de conforto. Para isso, basta escolher o 

padrão, a textura e as cores certas.
A verdade é que existe no mercado uma 
infinidade de tipos de papel: o tradicio-
nal, as palhinhas, os vinílicos, os que emi-
tam tecido, as micas, ... bem como mar-
cas, estilos, efeitos... 
Existem papeis com motivos orientais ou 
tropicais, com padrões geométricos, com 
efeitos 3D, com flores, com inspiração re-
tro, com toil de jouy, com falsos lisos, com 
riscas, entre tantos outros. O papel de pa-
rede pode ser ainda personalizado, isto 
é, pode pegar naquela foto de que tanto 
gosta e convertê-la em papel de parede.
Pode ser aplicado em qualquer superfí-
cie vertical, desde que devidamente pre-
parada. Por exemplo: aquele azulejo da 
instalação sanitária social está comple-
tamente ultrapassado? Basta aplicar so-
bre ele, um papel de parede vinílico, com 
alguma textura, mudando radicalmente a 
leitura da mesma.
Para além das vantagens estéticas, este 
revestimento mural é muito vantajoso no 
que toca à parte prática: a aplicação, des-

de que feita correctamente e por um téc-
nico especializado, é simples e não deixa 
resíduos nem cheiros. Depois de aplica-
do, o papel pode permanecer imaculado 
na parede durante muitos anos. Quanto à 
limpeza, não é nenhum drama, já que os 

papeis são por norma feitos de materiais 
bem resistentes.
Do que está à espera para criar o “efeito 
uau” lá em casa? 

*Arquitecta na Love Design
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Animal de estimação, o outro hóspede cá de casa
Já fazem parte da família: têm nome, entram para as despesas, partilham o mesmo sofá, são apresentados às visitas e também vão ao 
“médico”. São animais de estimação, a quem os donos chamam de companheiros. Cães, gatos, periquitos e até cobras, mini-porcos e 
coelhos, há bicharada para todos os gostos. Gazeta das Caldas falou com cinco donos para saber como é partilhar o mesmo lar com os seus 
animais.

Texto e fotos: Maria Beatriz Raposo
mbraposo@gazetacaldas.com

QUATRO GATAS E DOIS PERIQUITOS

Mariana Santos apresenta-nos Luna, Mia, 
Francisca e Joy, quatro gatas que retirou do 
abandono das ruas. A primeira chegou-lhe 
às mãos há dez anos, a última bateu-lhe à 
porta no fi nal do ano passado. “Só aceito 
gatas, para evitar a criação de ninhadas”, 
diz Mariana, que também lhes dá a pílula. 
É na cozinha que as quatro felinas dormem, 
uma delas num cesto do pão, as restantes 
numa caminha. Estão proibidas de comer 
restos de comida e de entrar no escritório – 
por serem grandes apreciadoras de cabos – 
mas, fora disso, têm livre trânsito pela casa. 
A mais nova ganhou agora o hábito de 
roubar os brinquedos ao Afonso, fi lho de 
Mariana com três anos. “Faz parte, há que 
levar na brincadeira, até porque é muito 
importante que as crianças convivam com 
animais para aprenderem a respeitá-los”, 
explica a mãe, que equipara a compra da ra-
ção para as gatas à compra das fraldas para 
o fi lho.

Após 10 anos de experiência, Mariana já 
descreve a rotina de traz para a frente: a 
areia da caixa é substituída de quatro em 
quatro dias, a água é mudada de manhã e 
de tarde e a taça da comida é cheia uma vez 
por dia. 
Por não lhes conseguir cortar as unhas, 
Mariana colocou uma carpete velha na va-
randa que funciona como arranhador. 
Quantos às pulgas, estes parasitas nunca 
foram um problema porque as gatas não 
saem à rua. 
Romeu e Julieta, um casal de periquitos que 
passa o tempo aos beijinhos, são os mais re-
centes hóspedes de Mariana.  

UM PITBULL E QUATRO COBRAS

Nuno Ramalho, 33 anos, tem cinco animais 
de estimação: as cobras Xstrudes, Slime, 
Sniper e Ji e o pitbull Brutos. Enquanto as 
primeiras exigem pouca manutenção, o 
animal de quatro patas é uma carga de 
trabalhos. 
Começando pelas cobras, estas alimentam-
-se de 15 em 15 dias no Inverno e uma vez 
por semana no Verão. A sua dieta inclui ra-

tos, coelhinhos e pintos. “O complicado é 
arranjar estes alimentos porque não se 
vendem habitualmente nas lojas para ani-
mais”, conta Nuno, que acaba por comprá-
-los a uma criadora. 
À parte da alimentação, Nuno tem algum 
trabalho com a manutenção dos quatro ter-
rários, que devem encontrar-se à tempera-
tura de 30 graus e serem limpos de dois em 
dois meses. “De resto só tenho de apanhar 
as fezes, mas é bastante fácil e nem liber-
tam maus cheiros”, explica.
O quinto companheiro é o Brutos, um pi-
tbull com cinco anos que adora ser vesti-
do. Segundo Nuno, “um cão tão perigoso 
como um caniche”, embora este tenha que 
passeá-lo com açaime e corda curta porque 
o animal é considerado raça perigosa. 
“Um cão exige muita despesa e respon-
sabilidade… No mínimo, tenho que levá-
-lo duas vezes à rua”, salienta Nuno, que 
alugou uma casa maior para que o Brutos 
e as quatro cobras tivessem o seu próprio 
espaço. 
O pitbull sabe que está proibido de dormir 
na cama, de subir para o sofá e roubar co-
mida. Ainda assim, o dono não se escapa 

da possibilidade de chegar a casa e encon-
trar algumas mantas e almofadas desfeitas. 
“O pelo e o facto de não poder passar um 
dia em casa de pijama são as outras des-
vantagens, mas que valem a pena quando 
chego a casa e o encontro sempre feliz por 
me ver”, comenta.

O COELHO ANÃO DIPSY

Até há quatro meses Patrícia Santos, 21 
anos, pensava que comprara uma coelha. 
Descobriu, nessa altura, que Dipsy, um 
coelho anão cabeça de leão era afi nal um 
macho. 

Mariana Santos com três das quatro gatas e os seus dois periquitos Nuno Ramalho tem um pitbull e quatro cobras

Dipsy é como se chama o coelho de Patrícia Santos
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“Queria um animal que pudesse 
estar dentro de casa e com quem 
os meus primos pequenos pu-
dessem brincar à vontade”, con-
ta a jovem, que nos alerta para a 
elevada sensibilidade do coelho. 
“Não lhe posso dar comida além 
de ração e feno, para evitar uma 
diarreia, que pode matá-lo, nem 
expô-lo muito tempo ao sol ou 
mudar a gaiola muitas vezes de 
lugar”, revela. 
Em bebé, Dipsy levou muitos mi-
mos, colinhos esses que contribuí-
ram para que hoje, aos dois anos, 
seja um coelho dócil.
Manter a gaiola limpa de semana 
para semana é o maior trabalho 
de Patrícia Santos, que também 
toma cuidado com a libertação 
do pelo e com os fi os eléctricos, 
o alvo mais apetecido dos dentes 
de Dipsy. 

ISA, A PORCA DE ESTIMAÇÃO

Maria Brito, 17 anos, queria ter um 
cão, mas as alergias da mãe vale-
ram-lhe sempre um não como respos-
ta. Isa, um mini-pig (mini-porco), foi a solução perfeita 
para ambas.
De pelo preto e patas brancas, a porquinha chegou 
bebé à família e hoje pesa 20 quilos. “Não deverá 
crescer muito mais”, comenta Maria, que é bastante 
rigorosa com a alimentação da Isa para que esta não 
ganhe excesso de peso. Ração, cereais e frutas são os 
principais alimentos do seu regime alimentar, que in-
clui três refeições por dia. Impaciente, pede sempre por 
mais.
“Muito asseada e inteligente”, a porca sabe ir sozinha 
à rua para fazer as necessidades, depois de em bebé 
ter utilizado uma caixa de areia, à semelhança dos ga-
tos. Tal como os cães, também este animal sente ne-
cessidade de correr e brincar fora das quatro paredes, 
“principalmente para aliviar o stress”. 
Embora a família Brito lhe tenha comprado uma cama, 
Isa preferiu apoderar-se do cadeirão da cozinha. 
Preguiçosa, gosta ainda de enros-
car-se no sofá. Ou então de comer 
as folhas dos cadernos e dos livros 
de Maria.

CINCO DOBERMANNS

Em 2009 Liliana Filipa teve o seu 
primeiro dobermann. Passados 
sete anos, conta cinco da mes-
ma espécie. Actualmente vive 
apenas com Arika porque a mu-
dança da casa onde vivia na Foz 
do Arelho para as Caldas está fa-
zer-se aos poucos. O objectivo é 
ir trazendo os outros quatro. 
“Tinha muita curiosidade pelo 
dobermann, mas ao mesmo 
tempo receio porque é um 
cão que no primeiro impac-
to impõem respeito”, conta. 
Em média, os machos pesam 
50 quilos, as cadelas menos 10. 
“São dóceis como um gato”, 
assegura a dona.
À vontade pela casa, os cães 
saem à rua cinco vezes por dia e  
têm horas específi cas para com-

er, praticando uma dieta que combina a ração com 
carne e peixe cozido sem sal. Arroz de frango é uma 
das suas iguarias preferidas. 
Quer dormem no sofá ou na cama que Liliana tem 
no quarto e o banho é tomado uma vez por mês 
com um shampô tão especial que nem se encontra 
à venda em Portugal.
Surpresas? “Às vezes acontece, como aquela em 
fi quei sem sofá ou em que eles me comeram as 
meias e as cuecas”, conta Liliana, reconhecendo: 
“às vezes sou muito permissiva”. 
O aspirador é dos aparelhos mais utilizados lá em 
casa e mesmo assim o pelo não acaba. Uma coisa 
é certa: a vida muda. “Passas a ter horas para ir a 
casa, deixas de poder passar férias nos locais ha-
bituais e a tua casa não é mais a mesma”. Ao mes-
mo tempo, “chegar a casa e ver a alegria deles ar-
ranca-te os mais sinceros sorrisos”. 

A Fábrica dos Condomínios é uma empre-
sa com 15 anos de experiência na Gestão e 
Administração de Condominios e Imóveis. 

Neste momento tem uma equipa de 10 recur-
sos que desenvolve um trabalho profi ssional e de 
qualidade. A administração de condomínios tem 
tido uma evolução muito signifi cativa nos últimos 
anos, existe mais exigência por parte dos con-
dóminos e existe paralelamente um aumento de 
qualidade dos prestadores de serviços nesta área. 
A Fábrica dos Condomínios tem acompanhado 
esta evolução e apresenta-se no mercado ape-
trechada de todos os meios para servir os seus 
clientes. Os serviços que oferece são os seguin-
tes: gestão financeira e contabilística do condo-
mínio, execução de seguros, acompanhamento 
em todos os processos que envolvam o condomínio, e 

uma equipa técnica de intervenção rápida de 
apoio aos condomínios (piquete). Segundo Nuno 
Magalhães responsável por este projeto “com 
esta oferta temos conseguido conquistar merca-
do pois temos uma oferta global, todos os assun-
tos são resolvidos internamente o que se traduz 
na efi cácia das respostas. Neste momento geri-
mos mais de uma centena e meia de prédios na 
zona das Caldas da Rainha, Foz do Arelho e São 
Martinho do Porto. Este sucesso é fruto da quali-
dade dos nossos recursos, do rigor no tratamento 
da informação e na efi cácia na resposta dos pro-
blemas que surgem no dia-a-dia.”
 A FÁBRICA DOS SERVIÇOS está dotada de re-
cursos técnicos de qualidade para que possam 
atuar no imediato de forma a resolver os proble-
mas com a maior efi cácia. Estão preparados para 
fazer qualquer tipo de intervenção nomeadamen-
te: Eletricidade, canalização, carpintaria, pintu-
ra, pladur, Serviços de pedreiro, etc. A FÁBRICA 
DOS SERVIÇOS em 2014 criou um departamen-
to de obras com o objetivo de aumentar a eficá-
cia no tratamento das obras aos condomínios e 
aos particulares que necessitam de apoio espe-
cializado. Tudo o que necessita a FÁBRICA DOS 
SERVIÇOS faz. 

“Pensamos na sua 
casa como se fosse 
a nossa”

O banho é um dos momentos mais divertidos para os dobermann da Liliana

 Maria Brito optou por ter uma mini-porca de estimação
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Agricultura urbana: um 
fenómeno crescente

As paletes são uma  das soluções para uma horta caseira

DRDR

Fundada em 1991 com o número 329 
AMI, a “J Couto – Imobiliária” é uma 
das pioneiras do ramo imobiliário em 
Caldas da Rainha. No dia 1 de Maio 
de 2016, celebraremos 25 anos ao 
seu serviço.
Ao longo destes anos temos pro-
movido e comercializado um vasto 
número de imóveis na zona oeste, 
aconselhado e acompanhado cada 
cliente, a cada passo, o que nos per-
mitiu adquirir um sólido conheci-
mento na área e construir uma vas-
ta carteira, não só de clientes, mas 
também de amigos. 
Hoje, o nosso objetivo ainda é sa-
tisfazer os in-
teresses e ne-
cessidades de 
cada um dos 
nossos clien-
tes. É por isso 
que o rigor, a 
transparência, 
a honestida-
de e o profis-
sionalismo são 
os valores que 
nos acompa-
nham no nosso 

dia-a-dia.
Mas o passar do tempo não 
impediu de nos adaptarmos 
às alterações de mercado, nem 
de inovar. Num mundo que 
cada vez mais global e tecno-
lógico, publicitamos os nossos 
imóveis numa vasta rede de 
portais internacionais e temos 

vindo a celebrar diversas parcerias 
e protocolos para que cada imóvel 
chegue mais longe. 
Dedicamo-nos à mediação de imó-
veis, para compra, venda ou arren-
damento e ainda à gestão de ar-
rendamentos, para que os nossos 
clientes possam obter a máxima ren-
tabilidade dos seus bens, cuidando 
de cada casa como se fosse a nossa, 
e tratando de todas as burocracias 
para o seu conforto. 
Se quer comprar, vender ou arren-
dar venha aconselhar-se connos-
co. Temos uma equipa experiente, 
pronta para o ajudar. 

J. Couto Imobiliária, 
uma das imobiliárias 
pioneiras nas Caldas
da Rainha O êxodo da população dos meios rurais para as cidades não retirou o desejo às 

pessoas de cultivarem os seus próprios alimentos, mas obrigou-as a procurar 
novas formas de cultivo. Em varandas, terraços, pátios e quintais, ou ainda em 
hortas urbanas (que um pouco por todo o país começam a surgir), o verde das 
plantas invade a cidade. O mais comum são os móveis de cozinha dedicados 
apenas aos vasos de plantas aromáticas.

Isaque Vicente
ivicente@gazetacaldas.com

Se mora na cidade e sempre quis 
produzir os seus próprios produ-
tos alimentares (como alfaces, 

alhos, cebolas, ervas aromáticas, mo-

rangos ou framboesas), mas nunca o 
fez por falta de espaço, fique a saber 
que precisa de muito pouco para pôr 
essa ideia em prática.
Os materiais de que necessita depen-
dem sempre do que quer criar, mas o 
essencial é um espaço onde a luz do 

sol incida entre três a seis horas por 
dia. A partir daí fica ao seu critério, e 
da sua criatividade, a forma como cria 
a sua horta.
Pode usar, por exemplo, vasos nor-
mais, latas, garrafas ou garrafões cor-
tados para o mesmo efeito. As caixas 
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O aprumo estético é o objectivo, 
a razão como forma de estar e tra-
balhar, procurando o equilíbrio de 
formas, cor, padrões e texturas, sem-
pre tendo em atenção o pormenor, 
aquele que faz a diferença à nossa 
capacidade de executar. Isto é um 
dos motivos pelo que existimos.
A empresa objectivo interiores nas-
ceu à cerca de 30 anos, desenvol-
vendo projectos de arquitectura de 
interiores e remodelações. A equi-
pa é composta pelo designer Carlos 
Duarte, acompanhado pela direto-
ra de marketing, Manuela Duarte, 
a comercial Celina Martins, e o en-
carregado responsável pelas equi-
pas de trabalho, João Emanuel. Esta 
equipa conta com o apoio do gabi-
nete de arquitectos “A ofi cina do 
Orlando”. A empresa está represen-
tada por um espaço comercial na 
Rua Almirante Cândido dos Reis, nº 
80 (rua das montras) em Caldas da 
Rainha. Este espaço comercial conta 
com um show room com vários ob-
jetos de decoração, incluindo toda 
a área de texturas em papel de pa-
rede, tecidos para cortinados, esto-
fos e mobiliários e ainda uma gale-
ria de arte intitulada de “Tertúlia”. 
O exemplo do trabalho da objecti-
vo interiores, é o currículo local com 
vários espaços comerciais: A Lareira, 

Copacabana, Botequim, ourivesaria 
Rafael, Ornatus Sport e participação 
na Taberna da Bica. A nível nacional 
a, objectivo interiores, executou, seis 
hotéis, participou no Hotel do Carmo 
em Lisboa e executou o Hotel Santa 
Margarida em Oleiros. Dois Turismos 
Rurais na zona Norte e uma ca-
deia de ourivesarias no Algarve e 
Gondomar. A empresa executou 
ainda, fora do país, obras de remo-
delação em Paris para clientes por-
tugueses que tiveram a experiência 
de poder contactar com a objectivo 
interiores em Portugal e que fi caram 
fi delizados à organização, profi ssio-
nalismo e criatividade. A equipa da 
objectivo interiores tem ainda, a res-
ponsabilidade de dar assistência de 
interiores e consultadoria em algu-
mas empresas nacionais, como por 
exemplo a Vortal connecting busi-
ness. Para manter o sucesso destas 
três décadas, a objectivo interiores 
tem parcerias e contactos exclusivos 
que mantem através de visitas cons-
tantes a Itália, Paris e Madrid, con-
tando inclusive com um parceiro em 
Nova York. 

Carlos Duarte

Há 30 anos a materializar 
os sonhos de quem nos procura!

DR
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Um sonho 
materializado
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de madeira são, geralmente, 
uma opção mais bonita, mas 
até o saco de substrato pode 
servir de base. Há até empre-
sas que desenvolvem uma es-
pécie de cama para criar a 
sua horta em casa.
Sugerimos que se muna de 
uma pá e um ancinho ade-
quados ao tamanho do ter-
reno que pretende cultivar. 
E também de terra e adubo, 
claro.
A planificação é extremamen-
te importante, tendo em con-
ta os reduzidos espaços que 
condicionam o tipo de produ-
tos que devem ser cultivados. 
A incidência solar é outro fac-
tor a ter em conta: alimentos 
que exigem muitas horas de 

sol, como o tomate, não são, 
por norma, uma boa opção.
A agricultura urbana carac-
teriza-se por pequenas áreas 
de terreno, sendo destinada, 
sobretudo, ao consumo ou 
venda em pequena escala. A 
redução da pegada ecológi-
ca dos alimentos, o incenti-
vo ao consumo de produtos 
sazonais, a criação de mais 
espaços verdes na cidade, a 
qualidade dos alimentos, o 
combate ao stress e o facto 
de dispensar o transporte dos 
bens alimentares (garantin-
do mais frescura e menor uso 
de recursos energéticos) são 
algumas das grandes vanta-
gens desta actividade. No en-
tanto, a proximidade com fo-

cos de poluição e a possível 
contaminação dos alimen-
tos, assim como a escassez 
de água, luz e solo (que os 
tornam mais caros) são des-
vantagens que deve ter em 
conta.
A Google lançou em 2015 um 
mapa onde podem ser con-
sultados os projectos que en-
volvem agricultura urbana e 
peri-urbana a nível nacional 
e continua a actualizar a sua 
rede, que conta já com cerca 
de 60 lugares (a maioria são 
hortas urbanas ou projectos 

de universidades em Lisboa, 
Porto, Coimbra e Funchal).
A partir daí, haja vontade e 
cuidado porque as plantas 
exigem bastante.
Recorde-se que deve semear 
cada espécie na altura devi-
da e que cada uma tem o seu 
tempo de crescimento. Há 
plantas que não devem es-
tar junto de outras, mas para 
todas essas informações já 
existem livros e, mais recen-
temente, uma app para smar-
tphone (Plantit) criada por 
uma empresa portuguesa. 
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Oh as casas as casas as casas
Oh as casas as casas as casas

as casas nascem vivem e morrem

Enquanto vivas distinguem-se umas das outras

distinguem-se designadamente pelo cheiro

variam até de sala pra sala

As casas que eu fazia em pequeno

onde estarei eu hoje em pequeno?

Onde estarei aliás eu dos versos daqui a pouco?

Terei eu casa onde reter tudo isto

ou serei sempre somente esta instabilidade?

As casas essas parecem estáveis

mas são tão frágeis as pobres casas

Oh as casas as casas as casas

mudas testemunhas da vida

elas morrem não só ao ser demolidas

Elas morrem com a morte das pessoas

As casas de fora olham-nos pelas janelas

Não sabem nada de casas os construtores

os senhorios os procuradores

Os ricos vivem nos seus palácios

mas a casa dos pobres é todo o mundo

os pobres sim têm o conhecimento das casas

os pobres esses conhecem tudo

Eu amei as casas os recantos das casas

Visitei casas apalpei casas

Só as casas explicam que exista

uma palavra como intimidade

Sem casas não haveria ruas

as ruas onde passamos pelos outros

mas passamos principalmente por nós

Na casa nasci e hei-de morrer

na casa sofri convivi amei

na casa atravessei as estações

Respirei – ó vida simples problema de respiração

Oh as casas as casas as casas  

Ruy Belo

Todos os Poemas

Lisboa, Assírio & Alvim, 2000


