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mão portuguesa
A disciplina do design encontra o artesanato do Algarve para o elevar, através de soluções 
que lhe dão uma marca contemporânea e utilitária, sem perder a sua matriz cultural e 
ecológica. Cada peça conta uma história das mãos que a trabalharam e dos antepassados 
que imprimiram nelas a memória coletiva de criar artefactos com o que a terra dá. Cada 
objeto tem a mão de designers que incorporam novas ideias nos saberes ancestrais, 
recontando a história da cultura portuguesa. 

É um projeto da CCDR Algarve iniciado em 2010 e atualmente dinamizado pela empresa 
de Turismo Responsável - Proactivetur. Pretende trazer a inovação estratégica à atividade 
artesanal afirmando-a como uma profissão de futuro.

The world of design meets the handicrafts of the Algarve to lift them, through solutions that endow 
them with contemporary and functional flair, without losing touch with their cultural and ecological 
roots. Every item tells a story of the hands that made it and of the ancestors who instilled in them the 
collective memory of creating articles with raw materials taken from their surroundings. Every object 
features the artistry of the designers, who incorporate new ideas to ancestral know-how, retelling the 
history of Portuguese culture.

TASA was started in 2010 and is a project of the CCDR Algarve (Regional Coordination and 
Development Commission). It is currently coordinated by responsible tourism company Proactivetur. 
The aim is to bring strategic innovation to the craft industry and assert it as a profession with a future.
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casa 

home

O conforto dos materiais e das cores da terra 
no ambiente do nosso lar.

The comfort of materials and earth tones in the setting of your home.



• Candeeiro de CANA E BARRO Cane and clay LAMPshade

• Candeeiro de Cortiça Cork LAMP

• Candeeiro de Cortiça + Barro Cork and clay LAMP

• Candeeiro pião spinning top LAMP

• eSPELHOS PLATIBANDAS PLATBANDS MIRRORS

• BANCO TRONCO TRUNK BENCH

• CESTOS DE PÉ STAND-UP BASKETS

• repousa-pés FOOTREST

• Almofada do Alforge saddlebag Cushions  

• Almofada do Burro “Donkey” Linen Cushion

• Cabide Alado “Winged” clothes Hook

• Cabide da Bicharada animal wall Hook

• CABIDE TRONCO BRANCH-HOOK

• tAPETE COLORIDO COLOURFUL mat

• SOLITÁRIOS SOLITAIRES

• sISTEMA DE JARRAS sYSTEM OF  VASES

• cANDEEIROS fACETADOS fACETED LAMPS

• cANDEEIRO CUBO CUBE LAMP
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CANDEEIRO de cANA + BARRO
CANE AND CLAY LAMPSHADE

Este candeeireiro transporta um pouco da alma simultaneamente 
prática e poética de Silves. Um território onde algumas casas 
preservam os tradicionais telhados de cana, um isolante 
térmico natural. Um lugar onde se moldam imaginários em 
peças utilitárias e decorativas de cerâmica. O barro e a cana 
juntam-se para elevar e simbolizar uma cultura que mantém 
a sua atualidade. É um objeto simples, em que uma ou duas 
peças de barro modeladas à mão encaixam numa cana, e na sua 
extremidade se enrosca a lâmpada.

This lampshade highlights the experienced and poetic soul of Silves.        
A territory where some of the houses keep alive the traditional cane 
roofs, a natural insulator.  A place where the imagination is shaped into 
useful and decorative products handmade in clay, made up predominantly 
in green and blue shades, a legacy from the civilizations that lived here. 
Clay and cane are together to promote a timeless culture. A simple object 
made up with shaped clay which fits in a cane. The cane bulb-end screws 
into the lamp.

ARTESÃO| ARTISAN: Lília Lopes + Ana Silva | DESIGN: Proactivetur_Alexandra Gonçalves

MATERIAIS E TÉCNICAS: Barro + Cana

MATERIALS AND TECHNIQUES:  Clay + Cane

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 1: 22cm x Ø 15cm | 2: 30cm x Ø 20cm

PESO | WEIGHT:  1: 1000g | 2: 1500g
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CANDEEIRO de corTIÇA
Cork LAMP

Um original foco de luz suspenso, envolto na elegância da 
cortiça. A aplicação tira proveito das características de leveza 
e isolamento térmico deste material tão nobre. A cortiça é 
um material ecológico português. É extraída do sobreiro, uma 
árvore que é parte integrante do ecossistema mediterrânico. 
Retiram-se os canudos de forma manual da árvore de nove em 
nove anos. O sobreiro está classificado como a Árvore Nacional 
de Portugal desde Dezembro de 2012. 

A unique hanging spotlight, wrapped in the elegance of cork. Using this 
fine material takes advantage of its lightweight and thermal insulation 
properties. Cork is a Portuguese ecological material. It is harvested from 
the cork oak, a tree that is part of the Mediterranean ecosystem. The cork 
bark is removed by hand from the tree every nine years. The cork oak has 
been classified as the National Tree of Portugal.

ARTESÃO| ARTISAN: António Luz (Cortiça) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Aglomerado de Cortiça + Casquilho cerâmico GU10*

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork +  Ceramic GU10 socket *

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 14cm x Ø 14cm | PESO | WEIGHT:  350g

*Utilize lâmpadas Led de baixo consumo. Use low consumption LED lamps.
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CANDEEIRO corTIÇA e barro
Corkand clay LAMP

Candeeiro de tecto em cortiça que encaixa um abajur de barro 
moldado e pintado à mão. A cortiça, torneada manualmente, 
trava o abajur com suavidade. O peso do barro contribui 
para otimizar a suspensão do candeeiro. As cores e motivos 
decorativos que se revelam à luz, são parte da simbologia do 
património algarvio, nomeadamente da herança árabe. A cortiça 
é um material ecológico português que se extrai do sobreiro de 
forma manual de nove em nove anos e está classificado como a 
Árvore Nacional de Portugal.

A cork ceiling lamp featuring a moulded, handpainted clay lampshade.      
The manually turned cork softly grips the lampshade. The weight of the clay 
helps to optimize how the lamp hangs. The colours and motifs revealed are 
part of the symbolism of the Algarve’s heritage, and in particular its Moorish 
history. Cork is a Portuguese ecological material. It is harvested from the 
tree by hand every nine years. The cork oak has been classified as the 
National Tree of Portugal.

ARTESÃOs | ARTISANs: António Luz (Cortiça) + Francisco Eugénio (Olaria) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Barro Vidrado + Aglomerado de Cortiça + Casquilho E14

MATERIALS AND TECHNIQUES: Painted Clay + Cork + E14 socket

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 24CM x Ø 22CM | PESO | WEIGHT: 1200G

*Utilize lâmpadas Led de baixo consumo. Use low consumption LED lamps

riscas

marroquino

galo
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CANDEEIRO pião
spinning top LAMP

ARTESÃO | ARTISAN: António Luz (Cortiça + Madeira)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Aglomerado de Cortiça + Madeira + Casquilho E14

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork + Wood + E14 socket

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 16CM x Ø 14CM | PESO | WEIGHT: 750G

*Utilize lâmpadas Led de baixo consumo. Use low consumption LED lamps

Um candeeiro de secretária inspirado nos inesquecíveis piões 
de madeira. O candeeiro pousa diretamente na superfície 
da mesa ou do chão dando aso a múltiplas e práticas formas 
de direcionar a sua luz. É feito artesanalmente a partir de 
aglomerado de cortiça, um material ecológico português 
extraído do sobreiro, classificado como a Árvore Nacional 
de Portugal. Tanto a base de madeira como o fio elétrico 
apresentam-se nas cores azul, amarelo, rosa e laranja. A cortiça 
pode ser aproveitada para afixar lembretes com pioneses.

A desk lamp inspired by unforgettable wooden spinning tops. The lamp 
rests directly on the surface of the table or of the ground giving rise to a 
host of practical ways in which to direct its light. The lamp is handcrafted 
from agglomerated cork, an ecological material harvested from the cork 
oak, classified as Portugal’s national tree. The wooden base and the electric 
cable are coloured blue, yellow, pink or orange. The cork can be used for 
pinning notes or reminders.
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espelhos
mirrors

10



11

ESPELHOS platibandas
Platbands Mirrors

ARTESÃO | ARTISAN: Fernando Martins + Da Torre 

DESIGN: Proactivetur_Alexandra Gonçalves

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira + Vidro

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood + Glass

DIMENSÕES | DIMENSIONS: | PESO | WEIGHT: Losângulo/Diamond S: 48x26 x3cm + 950g 

M: 64x34x4cm L: 96x52x6 cm | Oval S: 40x30x3cm M: 53x40x4cm 

L: 80x60x6 cm | Rectângulo/ rectangle S: 66x23x3cm M: 88x31x4cm + 2300g L: 132x46x6cm

As platibandas são uma marca arquitetónica singular do 
Algarve. Estes motivos ornamentais que emolduram as casas 
tradicionais, são compostos por uma diversidade de formas 
geométricas. O conjunto de espelhos surge através de uma 
combinação destes elementos. Os espelhos apresentam-se em 
três formatos: losângulo, retângulo e oval e são pintados com 
cores características da região. Estão disponíveis no tamanho 
pequeno, médio e grande.

The platbands are an unique Algarvian architectural mark. The traditional 
houses are framed these decorative elements, made wellknown geometric 
shapes. The platbands mirrors set was designed with these graphic 
elements. The looking glasses create a relief structure with all the cut pieces 
together. The mirrors are available in three different shapes: diamond, 
rectangle and oval shapes and painted in typical colors. They are also 
available in small, medium and large sizes.
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BANCO TRONCO
Trunk Bench 

ARTESÃO | ARTISAN: Fernando Martins + Maria Cremilde 

DESIGN: Proactivetur_Alexandra Gonçalves

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira + Empreita

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood + Woven Palm

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 48cm x Ø 32cm | PESO | WEIGHT:7000g

Este banco de madeira imita um tronco e é abraçado por uma 
cinta de palma feita com a tão algarvia técnica da empreita. 
Nesta aplicação, o entrançado de palma (empreita) sai das 
habituais cestas e alcofas para mostrar o seu caráter versátil. 
O tronco junta vários pedaços de madeira criando uma peça tão 
resistente como um tronco, mas mais leve e prática, e introduz 
na cinta duas pegas para melhor o transportar. A utilização de 
matérias-primas em bruto, como a madeira e as fibras naturais, 
torna os ambientes mais acolhedores e vivos. 

The trunk bench copies the look of a real tree bench. A palm weaved 
strap handmade with the traditional technique of palm braiding, known as 
empreita. In this product we can check its versatile use, frequently applied 
to weave baskets and bags. The joined wooden pieces create a solid trunk, 
similar to the real ones but lighter and handy, with two handmade handles 
for easy carrying. The use of raw materials, such as wood and natural fibers, 
make the environment more cosy and alive. The palm detail stands out in the 
product and it shows the craft work authenticity.
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cestos de pé
STAND-UP bASKETS

As fibras naturais tornam os objetos práticos, resistentes 
e ecológicos. A empreita de palma é uma técnica de origem 
remota feita com a palmeira anã. As várias técnicas de 
entrelaçar a empreita permitem criar objetos de diversas 
formas e tamanhos, como estes cestos aos quais se associa 
a original e elegante inovação de os colocar em pé, utilizando 
um suporte em madeira. São úteis para a sala e quarto, 
servindo de suporte para vasos ou de apoio para revistas.

The natural fibers make the objects more useful, strong and 
environmentally friendly. The woven palm leaf is an ancient technique 
made with the dwarf palm which grows on the countryside of the Algarve. 
The several techniques of weaving palm let us create objects with 
different shapes and sizes. The stand-up basket is a stylish innovation 
with a support handmade in wood. They are useful to put flower pots, 
store magazines and to keep your living and bedroom area well organized.

ARTESÃOs | ARTISANs: José Teresa + Odete Dias + Gisela Martins

DESIGN: Proactivetur_Alexandra Gonçalves

MATERIAIS E TÉCNICAS: Empreita + Madeira

MATERIALS AND TECHNIQUES: Palm + Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 58cm x Ø 30cm | 68cm x Ø 30cm | 45cm x Ø 38cm

PESO | WEIGHT:  900g | 1200g | 1500g



14



repousa-pés
FOOTREST

Um primoroso repousa-pés, com o estofo tecido com linho 
em tear manual.  Apresenta no tecido uma barra vermelha 
em feltro de lã bordada à mão com os motivos e as técnicas 
utilizados nos antigos alforges. A base e três das suas pernas 
são feitas em madeira de pinho e a outra perna é preparada 
a partir de um tronco de oliveira. Pode também servir como 
banquinho. Faz conjunto com as almofadas de linho.

An attractive footrest, upholstered with hand woven linen fabric.             
The fabric features a band in red wool felt, hand embroidered with motifs 
and techniques used on old saddlebags. Its base and three of its legs 
are made from pinewood, while the fourth is made from an olive branch.      
The footrest is part of a set, with the linen cushions and the ‘branch-hook’. 

ARTESÃOs | ARTISANs: Otília Cardeira (Tecelagem, Linho + lã) + Fernando Henriques (Madeira)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira, Linho e Lã 

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood, Line and Wool

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 21cm x 30cm x 40cm 

PESO | WEIGHT:  2050 g

15
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almofada do alforge
saddlebag Cushion  

Almofada decorativa feita em linho colhido, tratado e tecido 
à mão. Este linho resulta de um complexo processo que 
implica muitas fases. É semeado e trabalhado numa aldeia 
serrana pela única tecedeira que resta daquele que já foi um 
dos mais importantes centros de tecelagem do Algarve. As 
almofadas apresentam três motivos inspirados em elementos 
decorativos dos antigos alforges: “Estrela“, “Flor“ e “Motivo”. 

Decorative cushion covers made   of linen, produced from locally sown, 
harvested, processed and hand-woven flax. This linen results from a 
complex process that involves many stages. It is sown and produced in 
a village in the inland hills of the Algarve by the last remaining weaver of 
what was once one of the most important weaving centres of the Algarve. 
These cushions are embroidered with motifs inspired by the decorative 
elements collected from several old saddlebags.

ARTESÃ | ARTISAN: Otília Cardeira (Tecelagem, Linho + lã) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Tecelagem, Linho + Lã

MATERIALS AND TECHNIQUES: Weaving, Linen + Wool

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  66cm x 33cm | 66cm x53cm

PESO | WEIGHT:  200g 
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almofada do burro
“Donkey” Linen Cushion

Almofada decorativa feita em linho semeado, colhido, tratado 
e tecido à mão. Este linho resulta de um complexo processo 
que implica muitas fases. É semeado e trabalhado numa aldeia 
serrana pela única tecedeira que resta daquele que já foi um 
dos mais importantes centros de tecelagem do Algarve. É 
utilizada a antiga técnica do borboto. O motivo do “Burro” presta 
homenagem a este animal tão importante nas zonas rurais do 
sul de Portugal e de todo o Mediterrâneo.

Decorative cushion cover made   of linen, produced from locally sown, 
harvested, processed and hand-woven flax. This linen results from a 
complex process that involves many stages. It is sown and produced in 
a village in the inland hills of the Algarve by the last remaining  weaver of 
what was once one of the most important weaving centres of the Algarve. 
The old “bobble”technique is used, producing a donkey pattern and 
thus paying homage to this animal that has done so much 
for the people of this region.

ARTESÃ| ARTISAN:  Otília Cardeira (Tecelagem, Linho + lã)  | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Tecelagem, Linho + Lã

MATERIALS AND TECHNIQUES: Weaving, Linen + Wool

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 66cm x 53cm | PESO | WEIGHT: 200G
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clothes HookS 

cabides
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cabide alado
“Winged” clothes Hook 

Um cabide de parede para segurar de forma divertida e 
criativa as peças de vestuário. Recria na parede das nossas 
casas o céu do sul de Portugal, povoado da liberdade, da 
magia e do alegre chilrear dos pássaros das migrações.          
A peça está disponível em acabamento natural ou pintado em 
azul, rosa, vermelho ou verde.

A clothes hook to hang up items of clothing in a fun and creative way. 
Recreating Portugal’s southern skies on the wall of your home, populated 
with the freedom, magic and cheerful chirping of migrating birds. The 
piece is available in natural finish or painted blue, pink, red or green.

ARTESÃs | ARTISANs: Da Torre (Madeira) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Madeira de Faia

MATERIALS AND TECHNIQUES: Beech Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 15cm x 8cm

PESO | WEIGHT: 100 g
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cabide da bicharada
animal wall Hook 

Cabides de parede com a forma de andorinhas, osgas e 
outros bichos dos campos do sul de Portugal. Mais do que 
segurar as nossas peças de vestuário, a sua utilidade é 
transformar paredes em paisagens divertidas, criadas pela 
nossa imaginação. Todas as peças estão disponíveis em 
acabamento natural ou pintado em azul, rosa ou verde.

Wall hooks shaped like swallows, geckos and other animals from the 
countryside of southern Portugal. More than hanging pieces of clothing, 
their value also lies in transforming walls into fun landscapes, created by 
our imagination. Each hook is available in natural finish or painted blue, 
pink or green.

ARTESÃs| ARTISANs: Da Torre (Madeira) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Madeira de Faia

MATERIALS AND TECHNIQUES: Beech Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 12-20cm x 8cm

PESO | WEIGHT: 100 g
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cabide-tronco de parede
wall BRANCH-HOOK

Diretamente do tronco de madeira para a sua parede, este 
cabide é completamente único, pois respeita as dimensões e 
formas naturais dos galhos da oliveira. As extremidades onde 
se penduram as roupas são pintadas com uma palete variada 
de cores à escolha: vermelho, amarelo, azul, laranja, rosa e 
argila. Inclui um parafuso embutido na extremidade para fixar 
à parede. Os troncos são aproveitados das podas anuais das 
oliveiras e a madeira é lixada e encerada.

Straight from a wooden branch to your wall, this clothes hook is entirely 
unique as it respects the natural dimensions and shapes of olive tree 
branches. The ends, on which to hang the clothes, are painted with a 
varied palette of colours: red, yellow, orange, pink and clay. The clothes 
hook features a screw, embedded in its end, with which to fix it to the 
wall. The branches are sourced from the annual pruning of olive trees and 
the wood is sanded and waxed.

ARTESÃOs | ARTISAN:  Fernando Henriques (Madeira)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Madeira

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 50cm

PESO | WEIGHT: 480 g Variável | Variable
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tapete colorido
Colourful mat 

Tapete colorido feito em empreita de palma. A empreita resulta 
de uma complexa e milenar tecnologia de utilização dos 
materiais vegetais para elaborar objetos do quotidiano. Utiliza-
se a palmeira anã, uma planta autóctone do Algarve, para fazer 
o entrançado. No Algarve, as mulheres reuniam-se à sombra, 
sentadas em tapetes, e entreteciam os artefactos que serviam 
de transporte para os frutos secos. O processo de tingimento 
faz de cada um destes tapetes uma peça única.

Made out of woven palm. The weaving technique results from a complex and 
age-old technology of using plant materials to produce everyday objects. 
The leaves used in the weaving come from the dwarf fan palm, native to the 
Algarve. Women would traditionally gather in the shade, sat on mats, and 
weave the containers for transporting almonds, figs and carobs. The dyeing 
process used in these mats makes each one unique.

ARTESÃ | ARTISAN: Maria Odete Carmo (Empreita) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Empreita de Palma + Pigmentos

MATERIALS AND TECHNIQUES:  Woven Palm + Dyes

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 45cm x 100cm | PESO | WEIGHT: 250G



São simples na sua solução e elogiam a simpleza com que se enrola a 
chapa, a base do processo artesanal da latoaria. Assumem a costura 
trabalhada na “fieira” para unir as peças. 
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solitários 
solitaires

ARTESÃo | ARTISAN: Latoeiros do Projeto  | DESIGN:  Henrique Ralheta

MATERIAIS E TÉCNICAS: Chapa Galvanizada

MATERIALS AND TECHNIQUES:  

DIMENSÕES | DIMENSIONS: Sistema de Jarras | System of Vases: ø 4,5cm; Alturas de 8 a 24cm  Solitários | Solitaires: ø 8cm; Alturas de 32 a 40cm 
PESO | WEIGHT: 

They are simple in their solution, praising the simplicity with which sheet metal is 
turned and rolled, the foundation of the foundation of the tinsmithing handcraft 
process. The pieces are joined by a “fieira” machine, revealing the folded join.

sistema de jarras 
system of vases
Cria-se um padrão repetindo a mais simples das formas da latoaria. 
Num jogo de positivos e negativos, encontram-se encaixes 
informais que convidam os objetos a relacionar-se. Uma faceta 
lúdica que nasce da expressão tradicional.

A pattern is created repeating the simplest of shapes in tinsmithing. In a game of 
positives and negatives, the objects fit together informally, becoming connected. 
A playful facet arising from traditional expression.

Galvanised sheet metal 

Sistema de Jarras | System of Vases: 1389g  Solitários | Solitaires: 758g  
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Candeeiros facetados 
faceted lamps

ARTESÃo |ARTISAN: Latoeiros do Projeto  | DESIGN:  Henrique Ralheta

MATERIAIS E TÉCNICAS: Chapa Galvanizada

MATERIALS AND TECHNIQUES:  

DIMENSÕES | DIMENSIONS: Candeeiro teto (27 x 32 x 30 cm); Candeeiro de teto achatado (34 x 29,5c x 21cm); Candeeiro de mesa (20 x 17,5 x 22cm); Candeeiro de teto triplo (33 x 33 x 22cm)
PESO | WEIGHT: 

Galvanised sheet metal 

Propõem uma nova linguagem nos utilitários de latoaria, tradicional-
mente de formas arredondadas, utilizando a técnica de quinar 
necessária à produção de algeroz. O mesmo princípio geométrico 
permite variações de composição e até de utilização. 

Proposing a new language in  the tinsmithing vernacular, traditionally of rounded 
shapes, these lamps use a bending technique, which is normally used when produc-
ing guttering. The same geometric principle enables a variety of compositions and 
also of uses.

Candeeiro teto 981g; Candeeiro de teto achatado 1233g; Candeeiro de mesa 624g; Candeeiro de teto triplo 1980g
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Candeeiro cubo
cube lamp

ARTESÃo | ARTISAN: NF CORK  | DESIGN:  Arren Williams

MATERIAIS E TÉCNICAS: Casquilho E27 + Cortiça

MATERIALS AND TECHNIQUES:  

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 14cm x 14cm x 14cm PESO | WEIGHT: 

E27 socket + Cork 

738g  

Este candeeiro faz o elogio às formas geométricas, simples e 
contemporâneas que enaltecem a nobreza de um material 100% 
natural: a cortiça. O sobreiro, de onde é retirada a cortiça de 9 em 9 
anos, está classificado como a Àrvore Nacional de Portugal. 
O interior do candeeiro apresenta-se em branco conferindo maior 
contraste de tons e luminusidade.
A cor escura adquire-se através da exposição do material a vapores 
quentes.

This lamp showcases simple, contemporary, geometric shapes that enhance the 
cork bark is removed every nine years, is classified as the National Tree of Portugal.
The inside of the lamp is white, ensuring greater contrast of shades and light.
The dark colour is achived throughthe material’s exposure to hot steam.

 | 
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cozinha 

Kitchen

Beleza e funcionalidade numa mesa mediterrânica.

The beauty and functionality of a Mediterranean table.



• taça fruteira Straw fruit bowl

• bASE DE FOLE bELLOWS BOARD

• Fruteira fruit basket

• Conjunto de Potes pots s+m+l

• cESTA DO PÃO bread basket

• TABULEIRO DE cANA Cane Tray

• colares para vinho wine collars

• Pinga wine container

• Vassourinha hand brush

• Clips de Cana cane clips

• Saleiro salt shaker

• par saleiro e pimenteiro salt and pepper shaker set

• INDIVIDUAIS DE CARAPULO cARAPULO PLACEMATTS

• CONJUNTO DE SOBREMESA DESSERT PLATES

• JARRA DE FLORES FLOWER VASE

• JARRO De áGUA PITCHER

• AZEITONEIRA olive dish

• ladrilhos coloridos colored tiles

• talheres de servir Cutlery set

• tarrina
• Tábuas L & S large & small board

• amolador de facas knife sharpener

• Bases para Quentes trivet

• Bases para copos drink coasters

• ESPETO PARA APeRITIVOS Cocktail Stick

• COLHER DE CHÁ E MEL TEA AND HONEY SPOON

• CONJUNTO DE LADRILHOS  SET OF TILES

• aZULEJOS FIGURATIVOS SET OF FIGURATIVES TILES
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Taça FRUTEIRA
Straw fruit bowl

Esta taça de levar à mesa cria uma surpreendente ligação entre 
o barro “fino” (faiança) e a “palhinha”, uma planta que ocorre 
na serra algarvia junto às ribeiras. A palhinha entrelaça-se 
na cerâmica e confere a esta peça um toque natural e muito 
original. A técnica da cestaria em “palha” vem do Norte de 
África, tendo chegado (misteriosamente) a Alcoutim, onde 
ainda se produzem algumas peças com esta palhinha da ribeira. 
Poderá usar esta taça como fruteira para fruta fresca ou então 
para guardar nozes e outros frutos secos.

The bowl creates a surprising link between the stoneware and the straw. 
This straw is a plant that grows along the streams in the Algarve inlands. 
The intertwined straw on the ceramic bowl makes it look more natural and 
unique. The Straw weaving is a technique that comes from North Africa, 
but no one knows how it began in Alcoutim, where they produce some 
handicrafts with it. You may use it to serve fresh fruit or to store wallnuts 
and other dried fruits.

ARTESÃO | ARTISAN:  Francisco Eugénio + Rita Marta | DESIGN: Proactivetur_Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Faiança + Palhinha

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay + Straw

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  7 x Ø 30cm | 5 x Ø 18cm

PESO | WEIGHT:  1150g | 395g
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Base de Fole
Bellows Board 

Esta peça é uma homenagem aos ferreiros de Alcoutim, 
personagens marcantes das aldeias, seres quase míticos, pela 
sua importância e poder na arte de domar o fogo. A oficina do 
ferreiro era lugar de encontro, de cura e de transformação. O 
fole que dá forma a esta base, é uma ferramenta indispensável 
que serve para soprar o fogo na altura em que se forja o metal. 
Estas duas bases, uma em barro branco e outra em madeira 
de oliveira, criam um agradável contraste de matérias e cores. 
Foram pensadas para servir entradas, nomeadamente queijos, 
que se produzem artesanalmente na região.

The bowl creates a surprising link between the stoneware and the straw. 
This straw is a plant that grows along the streams in the Algarve inlands. 
The intertwined straw on the ceramic bowl makes it look more natural and 
unique. The Straw weaving is a technique that comes from North Africa, 
but no one knows how it began in Alcoutim, where they produce some 
handicrafts with it. You may use it to serve fresh fruit or to store wallnuts 
and other dried fruits.

ARTESÃOs | ARTISANs:   Isabel Ferreira + Fernando Martins | DESIGN: Proactivetur_Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Faiança + Madeira

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay + Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 34x17,5cm

PESO | WEIGHT:   1200g
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fruteira
fruit basket

Uma cesta para fruta feita com vime entrelaçado. As voltas 
da verga fecham-se sobre o conteúdo, deixando uma pequena 
abertura no topo que nos convida a escolher antes de tirar o 
que pretendemos. O vime é colhido na serra algarvia durante a 
primavera, e a sua preparação passa por sucessivas etapas num 
ciclo anual. A quantidade da matéria-prima disponível implica 
uma produção limitada de peças. 

A basket for fruit made   with intertwined wicker. The twists in the wicker 
partially hide the content, leaving a small opening at the top that invites 
you to choose before taking what you want. The osier is harvested in the 
inland hills of the Algarve during the spring, and its preparation involves 
successive stages over a yearly cycle.

ARTESÃO | ARTISAN: José Amendoeira (Cestaria) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cestaria de Vime

MATERIALS AND TECHNIQUES: Osier basketry

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 36cm x Ø 25cm

PESO | WEIGHT:  400 g



potes
pots s+m+l

Potes em três tamanhos, inspirados nos antigos recipientes 
islâmicos de barro. As tampas de empreita são feitas 
individualmente à medida de cada recipiente criando pares 
perfeitos. Apresentam-se em dois modelos, utilizando 
diferentes técnicas de entrelaçar a palma, uma planta autóctone 
do Algarve. A empreita é uma complexa e milenar tecnologia 
de utilização dos materiais vegetais para elaborar objetos do 
quotidiano. Os potes guardam com uma singular elegância 
ervas para infusões, alhos, cebolas, massa, ou mesmo as suas 
bijuterias. Existe em branco vidrado ou na cor natural do barro.

Inspired by ancient Islamic earthenware containers. The lids are made from 
woven palm, individually tailored to each container - creating the perfect 
pair. Available in two models, using different techniques to weave the 
leaves of the dwarf fan palm, native to the Algarve. The weaving techniques 
come from a complex and age-old technology of using plant materials to 
produce everyday objects.The pots elegantly store herbal teas, garlic, 
onions, pasta, or even jewellery. Available in glazed white or natural clay.

ARTESÃOs | ARTISANs: Maria Cremilde (Empreita) + Francisco Eugénio (Olaria) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Barro engobado e vidrado + Empreita de Palma

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay glaze + Woven Palm

DIMENSÕES | DIMENSIONS: L: 20cm x Ø11cm | M: 16cm x Ø10cm | S:11cm x  Ø12cm

PESO | WEIGHT: L: 1000 g | M: 750g | S:500 g

31



32

cesta do pão
bread basket

Esta cesta para guardar pão, que recorre à arte da cestaria em 
cana algarvia, apresenta uma inovadora forma oval que não é 
habitual ver-se nos cestos tradicionais. Incorpora uma tampa no 
topo para resguardar e conservar o pão e duas pegas laterais de 
madeira que a tornam muito prática de transportar. É decorada 
com entrelaçados que formam um padrão geométrico inspirado 
nas platibandas e mosaicos algarvios. O seu interior é revestido 
a pano cru, que se retira e lava com facilidade. De dimensão 
generosa convida a guardar os saborosos pães algarvios de 
tamanho familiar.

This basket for storing bread, which features the art of basket weaving using 
Algarve-sourced cane, has an innovative oval shape, which is not normally 
seen in traditional baskets. It comes with a lid on the top to cover and preserve 
the bread, and two wooden side handles, making it highly practical to carry 
about. The basket it decorated with intertwined cane forming a geometric 
pattern inspired by the Algarve’s decorative platbands and mosaics. Its 
interior is lined with cloth, which can be easily removed and washed. 

ARTESÃOs | ARTISAN: António Gomes (Cestaria) + Júlia Laurência (Costura)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cestaria em Cana

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cane Basketry

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 18cmx 22cm x 32cm

PESO | WEIGHT:  850 g
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TABULEIRO DE cANA
Cane Tray

Este tabuleiro recorre à arte da cestaria em cana do Nordeste 
Algarvio e complementa outra peça existente no catálogo TASA, 
a cesta do pão. Apresenta duas pegas laterais de madeira 
que o tornam muito prático de transportar. É decorado com 
entrelaçados que formam um padrão geométrico inspirado nas 
platibandas e mosaicos algarvios.É feito à mão com a cana que 
abunda junto das ribeiras do Algarve. Dada a sua flexibilidade 
e resistência, este material é aproveitado desde sempre para 
fazer variados objetos do quotidiano.

The tray complements the TASA Bread Basket, all handmade in cane from 
the Northeast of the Algarve Region. It has two side wooden handles that 
make it very easy to carry. The intertwined cane creates a geometric 
pattern inspired by the Algarvian tiles and platibands. It’s handmade with 
the giant cane that abounds along the riverbanks of the Algarve. Given its 
flexibility and resistance, this material has always been used for making 
varied everyday objects.

ARTESÃOs | ARTISANs: António Gomes | DESIGN:  Proactivetur_Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Cana + Madeira | Cane + Wood

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cana + Madeira | Cane + Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  6x Ø 34cm

PESO | WEIGHT: 420g
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colares p/ vinho
wine collars

Conjunto de colares para garrafas de vinho produzido 
artesanalmente com materiais naturais do Algarve. O seu interior 
absorvente, feito de feltro de lã colorida, evita que restos do vinho 
escorram do gargalo da garrafa quando é vertido nos copos.         
O colar de cortiça tem o feltro de cor vermelha, o de madeira tem 
o feltro de cor verde e o de cana tem o feltro de cor azul. 

Set of wine collars handcrafted with natural materials sourced in the 
Algarve. Their absorbent inner, made of colourful wool felt, stops any 
excess wine from dripping down the neck of the bottle after pouring   
wine into glasses. 

ARTESÃOs| ARTISANs: António Luz (Cortiça) + Ana Silva (Cana) + Da Torre (Madeira) + Manoli Ortiz (Feltro)

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cana + Madeira + Cortiça + Feltro Lã

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cane + Wood + Cork + Wool Felt

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 2,3cm X Ø4,5cm

PESO | WEIGHT:  3 x 33 g
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pinga
wine container

Recipiente concebido como solução para mudar das caixas de 
vinho de cartão para uma peça elegante que domine a mesa ou 
o balcão. A simplicidade das formas é inspirada nas tradicionais 
pipas, barris e ânforas. A alça de couro completa a peça com 
um detalhe que tem uma função decorativa e também prática. 
Existem duas versões: pequena (3L) e grande (10L); e variações 
de cor: vidrado branco ou a cor natural do barro.

A container designed as a solution to replace cardboard boxes of wine 
with an elegant piece that stands out on any table or countertop. Its 
simple lines are inspired by traditional casks, barrels and amphorae. 
The materials used, cork and clay, also have a connection to wine. The 
leather handle completes the piece with a detail that has a decorative and 
practical function. There are two versions: small (3L) and large (10 L); and 
two colour variations: white or natural glazed clay.

ARTESÃOs | ARTISANs: António Luz (Cortiça) + Fernando Zuniga (Couro) + Pedro Piedade (Olaria)

DESIGN: Isabel Bourbon e Vanda Gábrišová

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cortiça + Barro Vidrado + Cabedal

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork + Glazed Ceramic + Leather

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 3L: 43cm x Ø 22cm | 10L: 46.5cm x Ø 26cm

PESO | WEIGHT:  5800g | 6800g
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vassourinha
hand brush

Esta vassoura, feita com folhas de palma, uma planta autóctone 
do Algarve, é originalmente produzida em vários tamanhos, para 
diferentes fins domésticos. Aqui a peça foi reduzida e colorida 
para se tomar num souvenir útil, que transporta consigo um modo 
de viver local. É ótimo para limpar as migalhas da mesa.

This brush, made with the leaves of the dwarf fan palm, native to the 
Algarve, is originally produced in various sizes for different domestic 
purposes. Here the piece was reduced in size and coloured to become 
a useful souvenir, while reflecting a way of living specific to the Algarve. 
Great for cleaning crumbs from the table.

ARTESÃ | ARTISAN: Ana Silva + António Vitorino| DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Palma

MATERIALS AND TECHNIQUES: Palm

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 18cm

PESO | WEIGHT:  100 g



clips de cana
cane clips

Conjunto de três clips que servem para fechar embalagens ou 
organizar papéis. São feitos à mão com a cana que abunda junto 
das ribeiras do Algarve. Dada a sua flexibilidade e resistência, 
este material é aproveitado desde sempre para fazer variados 
objetos do quotidiano.

Set of three clips for sealing packages or organising papers, handmade 
with the giant cane that abounds along the riverbanks of the Algarve.
Given its flexibility and resistance, this material has always been used
for making varied everyday objects. 

ARTESÃOs| ARTISANs: Ana Silva + António Vitorino | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cana

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cane

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 3 Tamanhos por embalagem 6/15cm | 3 Sizes per package length between 6/15cm

PESO | WEIGHT:  150 g
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ARTESÃOs | ARTISANs: Da Torre (Madeira) + Francisco Eugénio (Olaria) | DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Barro + Madeira de Faia

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay + Beech Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: saleiro | salt shaker 8 cm X Ø 6cm | pimenteiro| pepper shaker 8,5 cm X Ø 4,5cm

PESO | WEIGHT:   180 g + 50g (flor de sal) | 150g

saleiro
salt shaker
Um saleiro de mesa, especial para “flor de sal”, que junta barro 
vermelho e madeira de faia. A flor de sal é uma fina película de 
cristais que se forma naturalmente na superfície da água das 
salinas de argila do Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve.
 
A table salt shaker, conceived especially for “flor de sal”gourmet salt, which 
combines red clay with beech wood. “Flor de sal” is a thin crust of salt that 
forms on the surface of seawater in shallow clay salt pans in the Algarve’s Ria 
Formosa Nature Park. 

par saleiro e pimenteiro
Salt and Pepper Shaker Set
O par ideal para enriquecer o sabor dos seus pratos e a 
decoração da sua mesa. Neste conjunto, combina-se o branco 
do sal com o tom preto da pimenta, criando um interessante 
contraste de cores do barro das duas peças, harmonizado pelo 
toque perfeito das tampas em madeira de faia.

The ideal pair to enhance the flavour of your dishes and to decorate your 
table. In this set, the white of salt is combined with the darker hue of 
pepper, creating interesting colour contrasts with the clay colours of the 
two pieces, harmonised by the perfect touch of the beech wood lids.  



INDIVIDUAIS DE 
CARAPULO
Carapulo placematts
Este conjunto de individuais carrega a memória e habilidade 
das tecedeiras de Alcoutim que laboram nos seus teares feitos 
artesanalmente em pinho. Inspira-se nas bonitas “Colchas de 
carapulo” que serviam para utilizar no dorso dos animais em dias 
festivos. O “carapulo” é uma técnica em que se repuxa o fio de 
maneira a formar figuras, na maior parte das vezes geométricas 
que se repetem harmoniosamente. A linha branca da teia 
contrasta com o azul anil da lã tingida. Das muitas tecedeiras 
que existiam em Alcoutim, restam agora poucas. Duas dessas, 
teceram cuidadosamente estes individuais.
 
This placematts set keeps alive the memory and the skills of the Alcoutim´s 
weavers, who work on their handcrafted weaving machines made in pinewood. 
The inspiration comes from the the beautiful “Carapulo Quilts”, which was 
used to decorate the back of the animals on holidays. The “carapulo” technique 
consists of pulling the yarn from the inside to shape figures, mostly geometric 
elements which are smoothly repeated. The warp white yarn contrasts with 
the indigo blue dyed wool. Of the many weavers that existed in Alcoutim, only 
few are still working today. Two of them, carefully wove these placematts.

ARTESÃOs | ARTISANs: Maria Teixeira + Maria Celeste| DESIGN: Proactivetur_Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Lã + Algodão

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wool + Cotton

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 28,5x39,5cm

PESO | WEIGHT: 2*65g
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CONJUNTO SOBREMESA
Dessert Set

A olaria combina na perfeição com cozinha. Ao longo de milénios 
o barro serviu para fabricar vários recipientes destinados a 
cozinhar e a servir os alimentos. O Algarve foi um importante 
centro oleiro onde se produziam artesanalmente alguidares, 
infusas, cântaros e panelas. Neste conjunto de sobremesa 
recupera-se a tradição, preservando a simplicidade das formas 
ao mesmo tempo que se desenha uma solução indicada para 
usar na mesa contemporânea. A pintura, feita com um derivado 
do barro branco, é uma estilização dos motivos típicos dos 
alguidares algarvios. O conjunto é composto por um prato alto e 
quatro pratos pequenos.

The pottery fits in perfectly in the kitchen. Over millennia the “red mud” or clay 
was used to manufacture several containers for cooking and serving food. 
The Algarve was an important pottery center where bowls, pitchers and pots 
were handmade. This set includes one cake plate and four dessert plates. It 
recovers the ancestral tradition and preserves its simple shapes. 
This set is also a suitable solution for a contemporary table. The painting 
results from the white clay, which is a stylization of the typical bowls patterns 
from the Algarve.

ARTESÃOs | ARTISANs:  Pedro Piedade | DESIGN:  Proactivetur_Alexandra Gonçalves

MATERIAIS E TÉCNICAS: Barro

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 12 x Ø 25 cm + 4* Ø 18 cm

PESO | WEIGHT: 1450g + 4* 400 g
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JARRA DE FLORES
flower vase
Esta jarra de flores preserva a simplicidade das formas utilizadas 
nos artefactos de barro ao mesmo tempo que se apresenta como 
uma peça ideal para alegrar a mesa contemporânea. A pintura, 
feita com um derivado do barro branco, é uma estilização dos 
motivos típicos dos alguidares algarvios.  
 
This flower vase recovers the ancestral tradition and preserves its simple 
shapes. It is also a suitable solution for brighten up a contemporary table. The 
painting results from the white clay, which is a stylization of the typical bowls 
patterns from the Algarve.forms on the surface of seawater in shallow clay 
salt pans in the Algarve’s Ria Formosa Nature Park. 

JARRO De ÁGUA
pitcher
Neste jarro, procurou-se recuperar as propriedades do barro, 
naturalmente térmicas, preservando a simplicidade das formas 
ao mesmo tempo que se desenha uma solução indicada para 
usar na mesa contemporânea. A pintura, feita com um derivado 
do barro branco, é uma estilização dos motivos típicos dos 
alguidares algarvios.  

This pitcher recovers the natural and thermal properties of the clay and 
preserves the ancestral and simple shapes. It is also a suitable solution for 
a contemporary table. The painting results from the white clay, which is a 
stylization of the typical bowls patterns from the Algarve.forms on the surface 
of seawater in shallow clay salt pans in the Algarve’s Ria Formosa Nature Park. 



azeitoneira
olive dish

Uma taça para servir azeitonas que tem a vantagem de conter 
uma zona resguardada onde colocar os inestéticos caroços que 
sobram da degustação. A parte de cima onde se colocam as 
azeitonas apresenta-se na cor branca e a parte de baixo, onde 
se encontram as duas aberturas para o depósito dos caroços, 
mantem a cor da terracota. Pode servir para levar à mesa outras 
combinações, como queijo fresco (em cima) e mel (em baixo).

A dish for serving olives, with the advantage of featuring a separate 
section for placing the unsightly pits, left over after eating the olives. 
The upper part, in which the olives are placed, is white, while the lower 
part, featuring two openings for discarding the pits, retains its terracotta 
colour. The dish can also be used for serving other food combinations, 
such as fresh cheese (in the top) and honey (below). 

ARTESÃO | ARTISAN: Francisco Eugénio (Olaria)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS: Olaria

MATERIALS AND TECHNIQUES: Painted Clay

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 7cm x Ø 14cm

PESO | WEIGHT: 500 g
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ladrilhos coloridos
colored tiles

Conjunto de ladrilhos tradicionais feitos em argila, pintados 
com 6 cores diferentes. Fazem um original conjunto que serve 
múltiplas e criativas funções (revestimento de parede, servir 
entradas, base de copos e outras que a imaginação considerar), 
dando um colorido especial à sua casa.

Set of tiles made of clay, painted with 6 different colors. A unique 
ensemble that serves multiple and creative functions (can be used as wall 
decoration, to serve tapas or as a basis for glasses) bringing a special 
color to your home.

ARTESÃOs | ARTISANs: Roficer | DESIGN: The Home Project 

A Proactivetur toma a liberdade de sugerir a utilização deste produto como decoração de mesa ou para 

servir entradas. | Proactivetur suggests the use of this product as table decor or to serve tapas.

MATERIAIS E TÉCNICAS: Terracota com coloração 

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay Colored Glaze

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 10cm X10cm

PESO | WEIGHT:  6 x 33 g
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talheres de servir
Cutlery set

A colher e o garfo de cozinha são feitos  com madeira de urze 
entalhada e cerâmica gravada e colorida. O talher de urze 
traduz-se na solução ideal para utilizar na dieta mediterrânica, 
composta principalmente por vegetais e frutas, uma vez que não 
acelera a sua oxidação. A alta densidade da madeira, torna-a 
resistente e permite um excelente acabamento de polimento.    
É um material higiénico e ecológico que permite a sua 
lavagem  à mão ou em máquina da loiça. Faz parte da coleção 
“Montanhac”, inspirada nos padrões das mantas alentejanas.

The fork and spoon are made of carved heather wood and decorated with 
engraved and painted clay. Heather cutlery is the ideal solution for use 
with the Mediterranean diet, comprised primarily of fruit and vegetables, 
as it does not accelerate their oxidation. Heather is a high-density hard 
wood, allowing for an excellent polished finish. These characteristics 
make it an ecological and hygienic material, easy to wash by hand or in 
the dishwasher. 

ARTESÃOs | ARTISAN: Inês Viana (Olaria) + António Reis (Entalhamento de talheres)

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins & Salomé Afonso

MATERIAIS E TÉCNICAS: Olaria + Madeira de Urze ou Medronheiro

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay + Heather wood or Strawberry tree

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 31cm | PESO | WEIGHT: 2 x 100 g
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tarrina

Com inspiração no tarro alentejano, este tacho de barro e 
cortiça existe em dois tamanhos diferentes – individual e para 
quatro pessoas. A peça em cerâmica encaixa dentro de um 
tarro de cortiça e vai diretamente à mesa sem precisar de base 
de quentes. No caso do formato individual, serve ele próprio 
de prato, para se levar do fogão para a mesa dentro da cortiça, 
ou para se transportar como marmita. Faz parte da coleção 
“Montanhac”, inspirada nos padrões das mantas alentejanas.

Drawing its inspiration from the Alentejo’s “tarro”, this clay and cork 
stewing pot is available in two different sizes, to hold different portion 
sizes. The smaller one takes an individual serving and the larger can 
serve four people. The clay stewing pot fits into the cork container and 
can be placed directly onto the table. The individual format can be used 
as a dish from which to eat your meal and as a means of transporting 
meals. Tarrina is part of the “Montanhac” collection, inspired by the 
patterns of Alentejo blankets.

ARTESÃOs | ARTISAN: Francisco Eugénio (Olaria) + António Luz (Cortiça) + Fernando Zuniga (Cabedal)

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins & Salomé Afonso

MATERIAIS E TÉCNICAS: Olaria + Cortiça + Cabedal

MATERIALS AND TECHNIQUES: Clay + Cork + Leather

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 11cmx Ø 20cm

PESO | WEIGHT: 1800 g



tábua s e l
small & large board

Esta tábua é uma peça ideal para a dieta mediterrânica pois 
integra várias funções: tábua de cozinha para cortar, esmagar 
ou migar alimentos e tábua de aperitivos para servir à mesa. 
É produzida em madeira de faia, inclui seixos de praia (um na 
versão S e dois na L) que servem como pilão/quebra-nozes, 
e incorpora recipientes de barro (um na versão S e dois na L) 
que apresentam por dentro o desenho do padrão “montanhac” 
e por fora utilizam a cor natural  do barro. Inclui uma pega 
metálica no topo.

This board is the ideal aid to the Mediterranean diet, as it features various 
functions: cooking board for chopping, crushing or crumbling food; or 
a board for serving appetisers. It is made of beech, features two beach 
pebbles (one in the S size)  that serve as a pestle / nutcracker, and comes 
with two clay recipients (one in the S size) decorated on the inside with 
the montanhac pattern and on the outside in natural clay. The board has a 
metal handle at the top. 

ARTESÃOs | ARTISAN: Olaria Rocha (Cerâmica) + Da Torre (Madeira)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Salomé Afonso

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Olaria + Madeira

MATERIALS AND TECHNIQUES: Painted Clay + Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 40 cm x 15 cm x 3,5 cm | 60 cm x 30 cm x 3 cm

PESO | WEIGHT: 1700 g | 5400 g
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AMOLADOR de facas
knife sharpener
Grés é Silves, Silves é grés. O “grés de Silves” é um arenito 
vermelho, do Triássico Superior (290 Ma) sendo o grande         
ex-libris da cidade. Esta rocha está presente no revestimento do 
castelo da cidade de Silves. Este recurso natural é transversal 
a todos os períodos de ocupação humana deste território e 
prestou-se a múltiplas utilidades. Neste objeto recupera-se o 
grés para o aplicar num prático suporte de madeira que,
além de facas, permite também pendurar um pano em algodão, 
que complementa o produto. Verá como é útil tê-lo à mão.

Grés (red sandstone) is Silves, Silves is Grés. This stone is one of the 
jewels in Silves’ crown. It is a geological formation of the Portuguese 
Triassic (290 Ma). It can be seen in the Silves’ castle. This natural 
resource was important in all periods of the human occupation in this 
territory. It was useful for several purposes. This object recovers the red 
sandstone by using it on wood support, which allow you to put 
knifes and to hang a handmade kitchen towel that supplements the 
product. You will find it very useful.

ARTESÃOs | ARTISAN: João Cabrita +José Teresa + Noémia Martins

DESIGN: Proactivetur_Alexandra Gonçalves

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Grés de Silves + Madeira + algodão

MATERIALS AND TECHNIQUES: Stone + Wood + Cotton

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 40cmx5cmx6,5cm

PESO | WEIGHT: 1000g
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bases p/quentes
trivet
Uma base para levar à mesa panelas e outros fundos quentes. 
Utiliza cortiça de alta densidade, com provas dadas de 
resistência, durabilidade e elegância.

Cork trivet for use as a base for hot pans and other hot items. 
Uses high density cork, with its proven properties of resistance, 
durability and elegance.

ARTESÃO | ARTISAN: António Luz (Cortiça) | DESIGN: The home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Aglomerado de Cortiça

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork

DIMENSÕES | DIMENSIONS | PESO | WEIGHT:

Bases p/ Copos | Drink Coasters: 6 x 9cm x Ø 0,4cm | 6 x 20 g

Bases p/ Quentes | Trivet: 20cm x Ø 0,6cm | 30 g

bases p/ copos
drink coasters
As bases utilizam cortiça de alta densidade, com provas dadas 
de resistência, durabilidade e elegância. A cortiça é um material 
nobre e ecológico português. É extraída do sobreiro, uma árvore 
que é parte integrante do ecossistema mediterrânico. 

The coasters use high density cork, with its proven properties of 
resistance, durability and elegance. Cork is a Portuguese ecological 
material. It is harvested from the cork oak, a tree that is part of the 
Mediterranean ecosystem.
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espeto p/ aperitivos
Cocktail Stick 

Pensando nas indispensáveis tapas da cozinha espanhola, 
criou-se um espeto que vem facilitar muito a tarefa de “picar” 
os deliciosos aperitivos. Este utensílio feito em madeira de 
nogueira, é facetado em quatro partes. A pega é revestida em 
latão. Faz parte da coleção “Mourisco”, inspirada nos motivos 
dos azulejos da Andaluzia.

With Spain’s inimitable tapas in mind, a cocktail stick has been created 
that greatly eases the task of ‘skewering’ these delicious appetisers.    
This four-sided utensil, carved from walnut wood, features a brass grip. 

ARTESÃOs | ARTISANs:  Fernando Henriques (Madeira) + Filomeno Pereira de Sousa (Latão) 

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins&Joana Regojo

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira + Latão

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood + Brass

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 79 cm X 10 cm

PESO | WEIGHT: 21 g
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colher de chá e mel
tea and honey Spoon 

Esta colher de chá tem um orifício no centro o que permite 
utilizá-la para servir mel. É feita em madeira de nogueira e 
desenhada com o recorte de um motivo característico dos 
azulejos andaluzes. A pega é revestida em latão. Faz parte 
da coleção “Mourisco”, inspirada nos motivos dos azulejos da 
Andaluzia

This teaspoon has a hole in the middle, allowing you to use it to serve 
honey. It is made in walnut wood and features the design of a motif 
characteristic to Andalusian tiles. The handle is brass. 

ARTESÃOs | ARTISANs: Fernando Henriques (Madeira) + Filomeno Pereira de Sousa (Latão) 

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins&Joana Regojo

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira + Latão

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood + Brass

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  13 cm X Ø 3cm

PESO | WEIGHT: 10 g
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Conjunto de ladrilhos
set of tiles

ARTESÃo | ARTISAN: Aresta Viva  | DESIGN:  Arren Williams

MATERIAIS E TÉCNICAS: Terracota com coloração

MATERIALS AND TECHNIQUES:  

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 4cm x 10cm x 10cm PESO | WEIGHT: 

Clay Colored Glaze 

4 x 195g   | 

Quatro ladrilhos, cada um dos quais pintados à mão com quatro tons de 
azul, através de pinceladas soltas, dinâmicas e espontâneas, que 
homenageiam o mar e o céu do Algarve. O conjunto de ladrilhos é 
produzido artesanalmente em argila e serve como base para copos.

Four tiles, each painted by hand in four shades of blue, using loose, dynamic and 
spontaneous brushstrokes, paying tribute to the sea and sky in the Algarve. The set 
of tiles is handcrafted out of clay and used as coasters.
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Azulejos figurativos
set of figuratives tiles

ARTESÃo | ARTISAN: Aresta Viva  | DESIGN:  Catarina Guerreiro

MATERIAIS E TÉCNICAS: Terracota com coloração

MATERIALS AND TECHNIQUES:  

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 4 x 10cm x 10cm PESO | WEIGHT: 

Clay Colored Glaze 

4 x 150g   | 

Uma designer de comunicação desafiou o Projecto TASA a aplicar nos 
azulejos tradicionais algumas das representações visuais que traz na 
memória de uma infância vivida no Algarve. São andorinhas, 
“capachos” de palma, decorações das platibandas e outras figuras 
que provam este imaginário iconográfico.
O conjunto inclui quatro azulejos pintados à mão e decorados com a 
técnica do “esgrafitado”.

A communication designer challenged Projecto TASA to apply some of the visual 
representations she recalls from her childhood memories onto traditional tiles. 
Images of swallows, palm matting, platband decorations and other figures appear 
in this iconographic imagery.
The set features four hand-painted tiles decorated using the “sgrafitto” technique.



03
ar livre 

Outdoors

Uma homenagem ao passeio e ao convívio. 
Ao bom estilo do sul.

A tribute to the great outdoors and togetherness. Southern style.



• cesta de piquenique picnic basket

• TIA ANICA walker’s bag

• caixa de memórias memory stick

• BORDÃO walking stick

• apito dos namorados lover’s whistle

• SELIM DE cortiça para BICICLETA Cork Bicycle Saddle 

• PUNHOS DE cortiça para BICICLETA cork Handlebar Grips

• MALA DE cortiça para bicicleta cork handlebar bag
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cesta de piquenique
picnic basket

Cesta concebida manualmente com a técnica artesanal da 
construção dos “tamboriles rocieros” e das pandeiretas, 
elementos emblemáticos da tradicional procissão andaluza     
“La Romería de El Rocío”. A alça de madeira é trabalhada 
em recorte com o padrão dos azulejos característicos da 
arquitetura andaluza. A tampa é amovível e transforma-se 
num tabuleiro-mesa, graças às suas pernas incorporáveis. 
Contém uma abertura especial para colocar a garrafa de vinho.             
Faz parte da coleção “Mourisco”, inspirada nos motivos dos 
azulejos da Andaluzia que remontam à herança árabe.

Handmade basket using the craft technique employed when making 
tamboriles rocieros (drums) and tambourines, iconic instruments used in the 
Andalusian pilgrimage La Romería de El Rocío. The wooden handle features 
a carved-out pattern seen on tiles typical to Andalusian architecture. The 
lid can be removed and turns into a table-tray, thanks to its fold-out legs. 
It features a special opening, for placing a bottle of wine. It is part of the 
Mourisco collection, inspired by the motifs found in tiles from Andalusia.

ARTESÃOs | ARTISAN: António Martinez

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins&Joana Regojo

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  45 cm X 45 cm X 27 cm

PESO | WEIGHT: 1900 g



58

tia anica
walker’s bag

Tia Anica é uma mala que utiliza exclusivamente materiais 
naturais. Traz consigo a tradição do Algarve, o amor e a 
dedicação das artesãs que a produziram. É a companheira 
perfeita para um passeio, pois permite fácil acesso 
ao mapa, telemóvel, garrafa de água e outros objetos.                                      
É feita em empreita de palma, uma técnica ancestral, 
que lhe dá flexibilidade, leveza e beleza.

This walker’s bag uses nothing but natural materials. It reflects the 
tradition of the Algarve; the love and the dedication of the artisans 
who produced it. It is the perfect companion on any walk, allowing                 
easy access to your map, phone, water bottle and other objects. 

ARTESÃ | ARTISAN: Maria Cremilde

DESIGN: Andreia Rocha e Érico Branco

MATERIAIS E TÉCNICAS: Palma, pano cru, madeira

MATERIALS AND TECHNIQUES: Palm + Unbleached Cloth, Wood

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  16cm x 9cm x25cm

PESO | WEIGHT: 200 g
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caixa de memórias
memory stick
Uma caixa em forma de tubo, feita em cana, para pendurar ao 
pescoço. São feitos à mão com a cana que abunda junto das 
ribeiras do Algarve, a pensar nos amantes do turismo de natureza.

A tube-shaped box made   of cane to hang around the neck. The box is 
handmade from giant cane that abounds along the riverbanks of the 
Algarve, and with lovers of nature tourism in mind.

bordão
walking stick
Um bordão de apoio ao caminhante inspirado no uso tradicional da 
cana como bengala. Esta peça é enriquecida com um cordão de palma 
no topo e um compartimento secreto para guardar as memórias da 
caminhada. Foi produzido artesanalmente com materiais naturais do 
Algarve a pensar nos amantes do turismo de natureza.

A stick for supporting walkers inspired by the traditional use of cane as a 
walking stick. This piece is enhanced by a palm cord at its tip and a secret 
compartment in which to store mementos of your walk. Handcrafted from 
materials sourced in the Algarve, and with lovers of nature tourism in mind.

ARTESÃOs | ARTISANs: Ana Silva + António Vitorino | DESIGN: The home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cana + Palma + Cortiça

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cane + Palm + Cork

DIMENSÕES | DIMENSIONS: Caixa de memórias | Memory Stick: 15-18cm  Bordão| Walking Stick| Variável | Variable

PESO | WEIGHT:  150 g | 300 g



apitodos namorados
Lovers’ whistle 

Dois apitos numa só cana. É um presente especial para os 
amantes, ou para se apaixonar. A cana é um material que cresce 
naturalmente junto às ribeiras do Algarve. A sua flexibilidade, 
resistência e abundância inspirou ao longo dos séculos a criação 
de múltiplos brinquedos e instrumentos musicais.

Two whistles in a single cane. This is a special gift for lovers, or to fall in 
love. Cane is a material that grows naturally along the riverbanks of the 
Algarve. Its flexibility, strength and abundance have inspired people over 
the centuries to create an array of toys and musical instruments.

ARTESÃOs | ARTISANs: Ana Silva + António Vitorino

DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cana

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cane

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  Variáveis, entre 15-20 cm | Variable, length 15-20cm

PESO | WEIGHT: 80 g
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selim de cortiça p/ bicicleta
Cork Bicycle Saddle 

A nobreza e suavidade da cortiça, um material natural, serve 
de cobertura ao selim de molas. A sua durabilidade é garantida 
por uma proteção com cera natural de abelha. A cortiça confere 
ergonomia, conforto e requinte ao assento da sua bicicleta e 
comprova a versatilidade deste material 100% ecológico e 
português. As molas são produzidas numa pequena unidade 
artesanal onde trabalham um mestre e um aprendiz. 

The prime quality and softness of cork, a natural material, serves as a 
cover to this springed saddle. Its durability is guaranteed by a protective 
coating of natural beeswax. The cork provides the saddle of your bike with 
ergonomics, comfort and refinement and demonstrates the versatility of 
this 100% ecological and Portuguese material. The springs are produced in 
a small workshop where only a master and an apprentice work.

ARTESÃOs | ARTISANs: António Luz (Cortiça) + Tabor (Suspensão)

DESIGN: Proactivetur_ Joana Cabrita Martins

MATERIAIS E TÉCNICAS: Cortiça + Metal 

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork + Metal

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  23 cm X 30 cm

PESO | WEIGHT: 1400 g



punhos de cortiça p/ bicicleta
cork Handlebar Grips

A nobreza e suavidade da cortiça, um material natural e 
português, aplicadas a punhos para bicicleta. Apresenta 
quatro concavidades adequadas à ergonomia dos dedos.       
O interior é tubular metálico e tem dois protetores de madeira 
nas extremidades. Inclui duas abraçadeiras metálicas 
que servem para ajustar ao guiador. A sua durabilidade é 
garantida por uma proteção com cera natural de abelha.      
Faz conjunto com o selim e a mala de cortiça para bicicletas.

The quality and softness of cork, a natural Portuguese material, used for 
handlebar grips. The grips feature four indentations, to ergonomically 
match the hand as it grips the handlebar. The metal tube interior has two 
wooden protectors at the ends. It comes with two metal clamps for fitting 
to the handlebars. The lifespan of the grips is ensured with a protective 
coating of natural beeswax. The grips are part of the cork set for bikes, 
including the saddle and bag.

ARTESÃO | ARTISANs: António Luz

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins & Ana Rita Aguiar

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Cortiça + Madeira  +  Metal

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork + Wood + Metal

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  17,5cm  x 3,5cm  

PESO | WEIGHT:  130 g
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mala de cortiça p/ bicicleta
cork handlebar bag

Uma prática mala para prender à bicicleta que se transforma 
numa elegante mala para ser usada a tira-colo. É trabalhada 
à mão com cortiça, um material 100% ecológico e português. 
Apresenta tiras de couro com fecho de fivela e uma alça 
ajustável de cabedal para o ombro. O encaixe Klickfix para o 
guiador de bicicleta é feito em madeira e alumínio. A cortiça é 
protegida com cera de abelha. Faz um brilharete em conjunto 
com o selim e os punhos de cortiça.

A practical bag to fit to your bike, which transforms into an elegant 
shoulder bag. Handcrafted from cork, a 100% ecological and Portuguese 
material. The bag features leather strips with buckles and an adjustable 
leather shoulder strap. The Klickfix adaptor for the handlebar is made 
from wood and aluminium. The cork is protected with beeswax. It looks a 
treat when combined with the cork saddle and handlebar grips.

ARTESÃOs | ARTISAN: António Luz (Cortiça) + Fernando Zuniga (Cabedal)

DESIGN: Proactivetur_Joana Cabrita Martins

MATERIAIS E TÉCNICAS:  Cortiça + Cabedal

MATERIALS AND TECHNIQUES: Cork + Leather

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 18cm x 12 cm x 24 cm

PESO | WEIGHT: 880 g
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acessórios

Accessories

Objetos que vamos querer ter à nossa mão. 
O requinte da simplicidade.

Things you’ll just want to have to hand. Simple yet sophisticated.



• BOLSA para TELEMÓVEL mobile Phone Pouch

• MALA DE MÃO handbag

• MALA de TIRACOLO shoulder BAG

• ISQUEIRO DO PASTOR Shepherd’s Lighter
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bolsa p/ telemóvel
Mobile Phone Pouch

Uma bolsa para telemóveis e smartphones tecida em tear 
manual. Utiliza fio de algodão e restos de têxteis reciclados, 
o que lhe dá tonalidades e características únicas.

A pouch for mobile phones and smartphones woven on a handloom. 
Uses cotton yarn and scraps of recycled textiles, giving it unique 
colouring and features. 

ARTESÃ | ARTISAN: Otília Cardeira

DESIGN:  The Home project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Tecelagem + Fio de Algodão + Restos de Tecido

MATERIALS AND TECHNIQUES: Woven material, cotton yarn + textile scraps

DIMENSÕES | DIMENSIONS:  9 cm X 12 cm | 12 cm x 14 cm

PESO | WEIGHT: 100 g



mala de mão e de tiracolo
handbag & shoulder BAG

Mala de mão e mala para levar ao ombro feita com empreita 
de palma tingida, perfeita para ir às compras e acompanhá-la 
no dia-a-dia. A empreita resulta de uma complexa e milenar 
tecnologia de utilização das folhas da palmeira anã, uma planta 
autóctone do Algarve, feita essencialmente por mulheres que 
se juntavam à sombra para entretecer longas tranças e contar 
histórias. A peça foi tingida inteira depois de concluída o que lhe 
confere tonalidades irrepetíveis.

Made with dyed, woven palm, perfect for shopping and daily use. Palm 
weaving results from a complex and ancient technology using the leaves 
of the dwarf fan palm, native to the Algarve, mainly done by women, who 
would gather in the shade to weave and tell stories. The entire piece was 
dyed after completion, which gives it unrepeatable colouring.

ARTESÃ | ARTISAN: Maria Odete Carmo | DESIGN:  The Home project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Empreita de Palma + Pigmentos

MATERIALS AND TECHNIQUES: Woven Palm + Dyes

DIMENSÕES | DIMENSIONS:   37cm X 40cm | 37cm X 44cm

PESO | WEIGHT: 350 g
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isqueiro do pastor
Shepherd’s Lighter

Tradicionalmente utilizado pelos pastores do Algarve, este 
isqueiro foi redesenhado para fazer parte dos nossos dias. Um 
pedaço de vidro, madeira e duas peças de metal são suficientes 
para acender a isca. E até funciona melhor em dias de vento.

Traditionally used by shepherds in the Algarve, this “lighter” has been 
redesigned to make it part of today’s world. A piece of glass, wood and 
two pieces of metal are enough to light your fire. It even works better on 
windy days.

ARTESÃOs | ARTISANS: Ana Silva + António Vitorino

DESIGN: The Home Project

MATERIAIS E TÉCNICAS: Madeira + Vidro + Isca + Couro Reciclado 

MATERIALS AND TECHNIQUES: Wood + glass + Recicled leather

DIMENSÕES | DIMENSIONS: 5x16cm (aberto), 6x5cm (fechado) | 5x16cm (opened), 6x5cm (closed) 

PESO | WEIGHT: 200 g
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mail: info@projectotasashop.com 
Tel. (+351) 289 416 198 - Tlm. (+351) 96 77 37 285
www.projectotasashop.com
Rua de Portugal, 35 B, 8100-554 - Loulé - Portugal

Gestão:
MANAGEMENt:

www.proactivetur.pt

Direitos institucionais:

Institutional Rights: 
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mão portuguesa
portuguese hand

www.projectotasa.com


