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TEMOS MUITA PINTA!

Reabilitação de um apartamento na Expo, para dar
maior amplitude espacial à casa.

Começaram com uma equipa de duas pessoas,
focadas na vontade de dar forma à criatividade nas
áreas da Arquitectura, Urbanismo e Design. Em plena
crise económica, em 2013, lançaram-se ao trabalho,
com a dedicação e o entusiasmo necessários para que
um negócio resulte. Sediaram um pequeno estúdio,
no centro histórico de Almada, onde desenvolvem
projectos dos quais resultam as mais diversas
obras. Soluções integradas e transversais com os
devidos parâmetros técnicos, estéticos, funcionais,
sustentáveis e, sobretudo, sensoriais. Acreditam que
a criação de um espaço, de uma casa, deve ser, mais
do que tudo, sentida de forma única e personalizada,
traduzindo-se em originalidade, eficiência e carisma
e contribuindo com um acréscimo de valor. O
profissionalismo aliado à sensibilidade já lhes valeu
alguns galardões (ver caixa). Conheça alguns
projectos do Estúdio AMATAM.
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Estúdio AMATAM: Sensibilidade acima de tudo

Salas Modulares da Escola Internacional de Palmela,
onde se fazem actividades extra-curriculares.
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OFERTA DE APEROL SPRITZ OU PROSECCO NA

La Cantina di Chef Luca Salvadori
Durante o mês de Outubro, às quartas e quintas, já pode acompanhar a sua refeição (almoço ou jantar)
à la carte com uma das duas bebidas mais famosas em Itália. Uma regalia para os nossos leitores. Não é
acumulável com outras ofertas.
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TEMOS MUITA PINTA!

Apartamento Expo: A cozinha afirma-se como um espaço dialogante com a
zona da entrada e a sala.

Apartamento Expo: O mobiliário fixo e a selecção das peças
decorativas foi uma das preocupações da AMATAM

PRÉMIOS E NOMEAÇÕES

Manuela Tamborino: Depois de 5 anos a trabalhar no
gabinete Saraiva & Associados, tirou o Mestrado em
Estudos Avançados em Desenho Urbano no ETH,
em Zurique. Passou pelo Brasil, onde representou
o Colectivo Urbano, responsável por desenvolver o
Plano Urbanístico de Cabuçu de Baixo 5.

• Finalista dos International Design Media Awards ´18

Ruy Cardoso: Licenciado pela Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de Lisboa, colaborou durante
dez anos com o gabinete Esteves & Associados. Faz
parte da equipa desde 2017.

• Menção Honrosa no Prémio Municipal
de Arquitectura de Odivelas 2019.

Salas Modulares: No interior privilegiou-se um
ambiente prático e confortável, onde a autenticidade da madeira está presente.

• Finalista dos World Interior News Awards ´14

• Vencedor do German Design Awards ’18
• Vencedor do Archilovers Best Project ’18

Estúdio AMATAM
Núcleo Empresarial de Almada Velha
Rua do Registo Civil, 6 | Loja 2, 2800-192 Almada
Tel.: 212 740 536 | 963 556 396
info@estudioamatam.com
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Vera Lúcia Ferreira; Conquistou o diploma na
Universidade Lusíada de Lisboa, mas foi na Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid que
terminou o curso. Foi colaboradora da Tall and Taller,
em Arquitectura e Design, durante dez anos.

• Vencedor dos World Architecture Awards ´14
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ares.

Estúdio
AMATAM

João Amaral: É licenciado em Arquitectura, pela FAUTL, e Mestre em Estudos Avançados em Desenho
Urbano, pela ETH, em Zurique. Trabalhou em Itália,
Holanda, Suíça e Brasil e, em 2013, juntou-se a Manuela
Tamborino para fundar o Estúdio AMATAM.
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A EQUIPA

Krush it: Primeiro ﬁtness boutique em Portugal. Vista da
sala de spinning e da área de circulação.
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