
NOVEMBRO 2016
ANO 1 _ N.º 1

www.imarte.pt
envio gratuito

NEWSLETTER



IMARTE & ARTE FRANCA
As duas empresas parceiras 
adquirem nova imagem

“THE SAFE OPERATING SPACE TREATY:
A NEW APPROACH TO MANAGING 
OUR USE OF THE EARTH SYSTEM”

REABILITAÇÃO EM ALHANDRA
Reabilitação: área nobre
da arquitetura
A Casa da Escusa

MUSEU DO MEDRONHO
Um projeto que envolveu 
uma equipa inteira

NOTA INTRODUTÓRIA
Crescer

CASA COMUM DA HUMANIDADE
Uma ideia para o mundo
com sede no Porto

FRESCOS DO BAIRRO
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NOTA
INTRODUTÓRIA

As empresas crescem como as pessoas e com as 

pessoas.

A Imarte Atelier tem apenas dois anos e meio. 

É formada por gente de grande qualidade e 

diversidade de formações apesar da sua juventude. 

Os desafios movem-nos com a energia de quem 

sabe que a verdadeira criatividade não é apenas 

uma qualidade interna é o resultado de um 

processo de discussão desassombrada onde a ideia 

e o pensamento são privilegiados. O crescimento 

ocorre naturalmente e é inevitável que mudemos 

também a forma como nos vemos. É aí que se 

inscreve a mudança de imagem da Imarte Atelier e, 

consequentemente, da Arte Franca. 

Queremos que saiba e participe do nosso 

entusiasmo.

Obrigada por nos acompanhar. Uma newsletter 

impunha-se. Vamos dar-lhe notícias regularmente 

para que possa seguir-nos.

Até já! 

CRESCER

# Maria Leite, 
gestão de projeto
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“OS DESAFIOS MOVEM-NOS COM A 
ENERGIA DE QUEM SABE QUE A 
VERDADEIRA CRIATIVIDADE NÃO É 
APENAS UMA QUALIDADE INTERNA”



DESIGN



IMARTE 
& ARTE FRANCA
NOVA IDENTIDADE 
VISUAL.

A Imarte é hoje um atelier onde dialogam abordagens 
diferentes com valências e contributos diversos. Não se 
esgota no design. A procura da discussão entre as várias 
disciplinas tem o objetivo de enriquecer o trabalho final. 
Este diálogo de saberes e sensibilidades diferentes é 
privilegiado ao nível da oficina, isto é, da experimentação de 
técnicas e de diferentes “utensílios” no manuseamento dos 
conteúdos visuais e materiais com que trabalhamos. 
É esse carácter mais oficinal que conduziu a mudança de 
imagem do atelier.
www.imarte.pt - acompanhe mais de perto os projetos em 
desenvolvimento. 

Por contágio, a Arte Franca, importante parceira da Imarte 
na execução de projeto, tem crescido pelo seu próprio pé 
mas, como não podia deixar de ser, também por via desta 
parceria tão fértil para ambas as empresas. Sendo a Arte 
Franca uma empresa de meios e de execução de projeto, 
seria importante a afirmação mais material no sentido da 
utilização das ferramentas e dos processos no 
manuseamento dos materiais, sem esquecer a vertente 
conceptual ou de projeto que articula a relação entre as 
duas entidades. 
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Identidades das empresas e 
algumas  peças do estacionário.
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Novo grafismo no site da Imarte 
Atelier, já com a apresentação das 
quatro áreas criativas.

Fachadas da empresas: nova 
comunicação com aplicação de
tela e lettering no lado frontal.



MULTIMÉDIA
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WEBSITES 

CASA COMUM 
DA HUMANIDADE
No âmbito do projeto de comunicação para a 
Casa Comum da Humanidade, do qual a Imarte é 
parceira, inscreve-se o website, neste momento 
ainda em construção com atualização de 
conteúdos mas já é visitável. 
Por aqui vai poder acompanhar todas as notícias 
e desenvolvimento deste importante projeto a 
nivel ambiental que move e envolve vários peritos 
internacionais no âmbito da ciência, filosofia, 
direito do âmbiente e organizações europeias de 
abrangência internacional .

www.commonhomeofhumanity.org

São diversos os websites que realizamos. Não 
sendo possível apresentar tudo, elegemos dois 
que nos parecem interessantes visitar.



AMAL S.A.
Importante empresa nacional de metalomecânica de apoio à indústria, com obras relevantes quer em 

dimensão quer em qualidade, a Amal iniciou o seu processo de expansão em 2003, sendo hoje uma 

empresa espalhada pelo mundo e reconhecida internacionalmente pela grandeza, qualidade e pelo rigor 

das suas obras. O seu website pode testemunhá-lo de forma inequivoca. É para nós um estímulo e um 

orgulho termos a responsabilidade da comunicação do grupo desde há vários anos.

www.grupoamal.com/
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VÍDEO
O vídeo é uma área que está a tomar um relevo crescente na 
Imarte, quer no âmbito comercial, institucional ou 
documental. Apresentamos neste link três trabalhos 
elucidativos desta diversidade ao qual o convidamos a 
aceder.

www.imarte.pt/video.html



ARQUITETURA
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CASA DA ESCUSA
REABILITAÇÃO DE 
APARTAMENTO EM ALHANDRA
A arquitetura é uma nova área do Atelier. É um saber e uma atividade que fazem todo o sentido no leque 

de serviços e solicitações que se colocam ao atelier. A reabilitação é uma das áreas que consideramos 

particularmente interessante, uma necessidade no mercado actual e uma postura de respeito pelo 

ambiente. O nosso mais recente trabalho aqui está para o testemunhar.

A obra da Casa da Escusa arrancou no início do verão e já está finalizada.

Trata-se de uma reabilitação de um apartamento numa zona da 

cidade residencial, com uma privilegiada vista sobre o rio. O 

apartamento de 80 m2 tinha características que a equipa decidiu 

manter no sentido de não descaracterizar a traça da época. 

Assim o pavimento em madeira foi recuperado, bem como a 

caixilharia exterior em madeira à qual foi adaptado o sistema de 

vidro duplo para melhor desempenho térmico e acústico.

Foi remodelada toda a rede de canalização e eletricidade, os 

equipamentos e carpintaria nas zonas húmidas (cozinha e 

instalação sanitária), atualizada a caixilharia exterior e pinturas 

gerais. Na cozinha a carpintaria foi desenhada à medida do 

espaço existente apostando, mote que conduziu toda a 

intervenção, em materiais naturais, renováveis, reciclados e locais 

ou nacionais. 

Entrada/corredor

Antes

Depois

Corredor

Corredor Corredor Pormenor de papel aplicado na parede
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Quartos e I.S.

Antes Depois

Os mosaicos escolhidos para os pavimentos das zonas húmidas e 

espaços exteriores (varandas) são da Revigrês de uma linha com 90% 

da sua composição oriunda de material reciclado.

Entrada para um quartoQuarto

Instalação sanitária

Instalação sanitária Zona de duche
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Antes Depois

pormenor/puxador em couro

Cozinha

Vista cozinha - marquise

Vista cozinha - corredor

Porta para corredorVista cozinha - marquiseVista cozinha

O projeto tinha como objetivo a venda do imóvel por isso 

apostou-se num estilo elegante e neutro, mas arrojado, 

que lhe conferisse uma identidade própria, tendo em vista 

um público alvo jovem e ativo.



MUSEU DO
MEDRONHO
ALQUEVA

ARQUITETURA
DESIGN
MULTIMÉDIA
PUBLICIDADE

FRESCOS 
DO BAIRRO
ODIVELAS



MUSEU 
DO MEDRONHO
UM PROJETO QUE 
ENVOLVEU UMA EQUIPA INTEIRA

O Museu do Medronho já abriu! Nasceu ao fim de um ano e meio 

de projeto. Envolveu uma equipa alargada de designers, arquite-

tos, infografistas, fotógrafos, realizadores, editores de vídeo, 

investigadores, que trabalharam duro mas com entusiasmo em 

estreito diálogo e interação. O resultado – uma exposição sobre 

o medronho e a sua importância em Portugal e no Mediterrâneo; 

uma loja de produtos da terra (locais); o lançamento de duas 

marcas de aguardente de medronho produzidas na destilaria do 
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Zona de introdução à exposição Arbutus unedo L.

Museu - a Tirikeda (aguardente 

nova) e Cerca da Medronheira 

(aguardente envelhecida) – e um 

licor - Melosa Tirikeda  (licor produz-

ido a partir de aguardente de 

medronho e mel) - destilados de 

excelente qualidade; dois vídeos - 

um documentário e um filme 

promocional; e um conjunto de 

histórias, jogos e passatempos  que 

pode visitar em pleno montado 

alentejano, junto à aldeia de Alque-

va.  Os adultos podem provar as 

aguardentes e os licores no balcão 

de provas do Museu. 

Numa visita individual, em família ou 

em grupo a diversão e a aquisição 

de conhecimentos são garantidas.

Espaço Expositivo
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Espaço expositivo: mapa de 
grande escala com a localização 
de medronheiros na Europa

Ecrã interativo com videos, fotografias 
e jogos, no final da exposição.
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Pormenor da estante em 
OSB, para armazenamento
da aguardente.

Balcão de provas

Balcão de provas do Museu: desenho do mobiliário e composição do espaço.

Os materiais usados apostam nos princípios do 

montado, reciclados, recicláveis e utilizados em bruto 

sem necessidade de revestimento. Foram eleitos, 

assim, três materiais principais: OSB, Valchromat e 

Viroc.

Superfície do balcão em Valchromat Balcão de provas
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Desenvolvimento de todo o merchandising e 
estrururas expositivas na zona da loja.

Loja/Merchandising

Manequins articulados em OSB

Exemplos de merchandising

Expositores da loja em OSB e Viroc

Exemplos de merchandising
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O projeto para  a sinalética do Museu teve por base uma sintetização 

formal do próprio cenário cultural envolvente.

As duas figuras (masculina e feminina) que caracterizam o imaginário 

cultural de uma região mais vasta em que o Alqueva se insere - o 

montado e o Alentejo -  foram a inspiração para a construção do primeiro 

pictograma surgindo, posteriormente, uma série de desenhos que 

complementaram essa solução.

A expressão gráfica - uma linha espessa e monocromática com uma 

acentuação arredondada - foi transversal a todos os desenhos.

PROJETO DE SINALÉTICA, pictogramas



Exemplo de tridimensonalização do pictograma.
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Pormenor de móvel desenhado 
em Valchromat

Sala de Direção
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Sala de Reuniões

Espaço da Sala de Reuniões, escolha do 
mobiliário e composição do espaço. Desenho 
do móvel de apoio em Valchromat.

Móvel de apoio concebido 
em Valchromat
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Cerca de Medronheira: conceção do 
grafismo para a garrafa, assim como 
todo o packaging.

Pormenor da etiqueta aplicada na garrafa: impressão com relevo.

Ainda inserido no projeto de comunicação do projeto 

Museu do Medronho assinalamos o trabalho de 

branding que consisitiu no lançamento de duas marcas 

de aguardente - Tirikeda e Cerca da Medronheira - dois 

destilados de produção nacional  cuja qualidade vai 

certamente causar impacto  no mercado de bebidas 

alcoólicas.  Inicialmente lançadas em Portugal mas com 

fôlego para conquistar mercados mais longinquos. 
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Tirikeda e Melosa: conceção do 
grafismo para as garrafas, assim como 
todo o packaging.



FRESCOS 
DO BAIRRO
UM PROJETO PLURIDISCIPLINAR
E INOVADOR REINVENTA 
A MERCEARIA DE BAIRRO

Frescos do Bairro: Um conceito de mercearia com atendimento à 

medida, quer dizer, personalizado que aposta numa relação de 

proximidade e confiança. O primeiro ponto de venda está a ser lançado 

para experimentação e apuramento da fórmula.

Tem frescos - vegetais, frutos e legumes -, pão, vinho cerveja artesanal 

e outros artigos de mercearia, bem como pré-preparados alimentares. 

Mas talvez a diferença seja a peixaria e o talho que complementam a 

mercearia. Pode comprar carne e peixe, sim, mas pode dizer o que quer 

e como quer. Basta telefonar e passar à hora combinada para ir buscar 

a encomenda já preparada. Este serviço pode até evoluir de maneira 

diferente se os clientes o desejarem.

Recuperar um conceito de loja de confiança e proximidade indo de 

encontro às expectativas e necessidades de populações urbanas mais 

exigentes e informadas é o desafio. 

Transmitir esses conceito visualmente, despertar a curiosidade e o 

desejo dos moradores do bairro desde o início das montagens e 

garantir a cumplicidade com o cliente desde o primeiro momento foram 

os objetivos que estimularam toda a equipa desde o primeiro dia.

E a prova foi superada.
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Identificador exteror em painel de Viroc e aplicação de grafismo com 
técnica de stencil



Montagem/ preparação do espaço

Estrrutura de teto em madeira

Peixaria Montagem de estruturas N
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Espaço finalizado

Identidade de vitrines com aplicação de vinil

Placa em Viroc de identificação de talho Zona de exposição de Fruta/Legumes

Espaço de exposição de frutas Espaço de exposição de frutas

Palavras-chave
Frescura, Proximidade, Qualidade, Identidade, Cumplicidade, Confiança.



DESIGN



Teve lugar no passado dia 15 de julho a assinatura do protocolo 

para constituição da Casa Comum da Humanidade que uniu 

diversas entidades públicas e privadas – a Câmara Municipal do 

Porto, o Ministério do Ambiente, a Universidade do Porto,  a  

ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável, a IMARTE 

Atelier e a Concept Media – Marketink e Produções. A Casa 

Comum da Humanidade será, fundamentalmente, a sede de 

uma ideia e de uma organização internacional, que pretende o 

reconhecimento e a classificação do Sistema Terrestre como 

Património Natural Imaterial da Humanidade consagrando-o no 

ordenamento jurídico  internacional, com vista à promoção da 

governação global dos recursos naturais do planeta de modo a 

garantir as condições deste espaço ecológico vital ao longo das 

sucessivas gerações.

A Casa Comum da Humanidade já tem Identidade visual e a 

autora dessa identidade é a Imarte Atelier.

É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que nos 

associamos a este projeto.

Esta é aliás uma das etapas de um projeto muito mais vasto e 

ambicioso na área do ambiente que iremos noticiar mais vezes 

aqui.

N
O

V
 2

0
16

N
.º

 1

30

CASA COMUM 
DA HUMANIDADE
O AMBIENTE MOVE-NOS

Sistema Terrestre

Observação externa

Casa Comum
Bem qualitativo e abstrato

Reencontro
Acordo
Diálogo

Conceito:
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Logótipo:

Estacionário:



Por fim,  e não menos importante, 

assinalamos o lançamento do livro 

“The Safe Operating Space Treaty” 

edição de Paulo Magalhães (Universi-

dade Nova de Lisboa),   e vários 

outros especialistas internacionais 

entre os quais Klauss Bosselman (Uni-

versidade Auckland, Nova Zelândia),  

Will Steffen (Universidade de Cam-

berra, Austrália), Viriato Soromenho 

Marques (Universidade de Lisboa), 

Alexandra Aragão (Universidade de 

Coimbra) que, numa abordagem puri-

disciplinar,  defendem e justificam a 

necessidade um tratado para a gover-

nação mundial do Sistema Terrestre. 

Uma reflexão importante sobre a 

nossa relação com o planeta que 
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LIVRO “THE SAFE
OPERATING 
SPACE TREATY”

aborda uma proposta para a gestão 

global dos seus recursos naturais. O livro é uma pubicação 

da Cambridgde  Scholars Publishing, editora da Universi-

dade de Cambridge e foi lançado na sede da ESA (Agência 

Espacial Europeia), em Paris, no passado dia 7 de outubro. 

A Imarte Atelier é responsável pelo design da capa do 

livro.  

Temos um enorme orgulho em participar neste projeto.

O ambiente move-nos. 

Esta é aliás uma das etapas de um projeto muito mais vasto 

e ambicioso na área do ambiente que iremos noticiar mais 

vezes aqui.


