NóS SOMOS
WE ARE
Criamos ambientes inigualáveis, ímpares e únicos,
estudados com toda a minúcia e ao mais ínﬁmo
detalhe, que reﬂetem experiências, contam histórias
e partilham memórias tão únicas quanto a identidade
de cada cliente.

We create unrivalled, incomparableand
unique environments, meticulously studied down to the
tiniest detail, which reﬂect experiences, tell stories and
share memories as singular as the identity
of each client.

SOBRE A ALPHA DETAILS

ABOUT ALPHA DETAILS

A Alpha Details surge da ambição de uma equipa, jovem,
coesa e dinâmica, com mais de 15 anos de experiência
dedicada e especializada nas áreas de Arquitetura e Design,
que almeja lançar no mercado um novo conceito na
conceção e projeção de espaços.

Alpha Details arises from the ambition of a young, cohesive
and dynamic team, with over 15 years of dedicated and
specialised experience in the areas of Architecture and
Design, which aims to launch on the market a new concept
in the design and projection of spaces.

Empresa com sede em Paços de Ferreira, Capital do Móvel,
engloba vários elementos que dispõe de uma gestão
estratégica, cujo objetivo é criar espaços com design,
conforto e identidade, deﬁnindo projetos tanto para áreas
interiores como exteriores, privadas ou públicas, procurando integrar o que de melhor se produz em Portugal no
âmbito das Artes Decorativas (mobiliário, têxteis, cerâmica,
vidros, metais,…).

This company with its head oﬃce in Paços de Ferreira,
Capital of Furniture, incorporates various persons
supported by strategic management, whose objective is to
create spaces with design, comfort and identity, deﬁning
projects both for interiors and exteriors, private or public,
seeking to integrate the very best produced in
Portugal in the Decorative Arts (furniture, textiles,
ceramics, glass, metals,…).

Sendo que projetar um espaço é dar-lhe a forma de que
gostamos, criamos soluções, com um sentido, e adaptadas
ao quotidiano e estilo de vida de cada cliente. Neste sentido,
desenvolvemos distintos ambientes, desde jardins a planos
integrados para hotéis, integrando Design de Interior e
Exterior, articulando-os com as tendências de decoração
pretendidas, recorrendo a Projetos em 3D e explorando
cores, formas e materiais, com o único objetivo de criar
ambientes harmoniosos e acolhedores.

As projecting a space is to give it the form that we like, we
create solutions with a meaning and adapted to the daily
routines and lifestyles of each client. Therefore, we develop
diﬀerent environments, from gardens to integrated plans
for hotels, integrating Interior and Exterior Design,
articulating them with the desired trends of decoration,
using 3D Projects and exploring colours, shapes and
materials, for the sole purpose of creating harmonious and
cosy atmospheres.

A nossa Filosoﬁa empresarial é ser referenciada pela
excelência, distinção, personalização, qualidade, conforto e
funcionalidade do espaço, dando resposta às necessidades
sociais e culturais dos nossos clientes, aspirando a globalização.

Our corporate philosophy is to be referenced for the
excellence, distinction, personalisation, quality, comfort and
functionality of the space, meeting the social and cultural
needs of our clients, aspiring for internationalisation..
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COMO FAZEMOS
HOW WE DO

COMO FAZEMOS

HOW WE DO

Cooperamos com um selecionado número de empresas
localizadas na Capital do Móvel, em Portugal, onde todo ou
parte do processo é elaborado as quais, fabricam para as
mais conceituadas marcas Portuguesas.

We collaborate with a select number of companies located
in the Capital of Furniture, in Portugal, where all or part of
the process is devised, manufactured by the most sophisticated Portuguese brands.

Este assessoramento ativo permite-nos oferecer uma vasta
gama de tendências de Produção, que vão desde o típico
estilo clássico, ao mais moderno e contemporâneo.
A produção é realizada aliando o uso dos mais recentes
avanços tecnológicos, com a utilização de máquinas
soﬁsticadas, às técnicas de produção artesanal através do
trabalho insubstituível e excepcional do artesão tradicional,
de artistas e de pintores, que permitem a obtenção de
trabalhos emblemáticos de Design Português.

This active consultancy component allows us to oﬀer an
enormous range of Production trends, from the typical
classic style to the most modern and contemporary.
The production is accomplished by combining the most
recent technological progress using sophisticated machinery with handicra manufacturing techniques based on
the irreplaceable and exceptional work of traditional
crasmen, artists and painters, which enables attaining
work emblematic of Portuguese Design.

Empenhamo-nos na construção de um relacionamento
próximo e mutuamente benéﬁco com os nossos parceiros de
negócios, em detrimento de relações a curto prazo,
acordando cada proposta apenas após uma prévia análise.

We are committed to building close and mutually beneﬁcial
relations with our business partners, rather than short term
relations, agreeing on each proposal only aer prior
analysis.

Cada projeto é produzido seguindo procedimentos muito
restritos, tendo em atenção, a preservação da segurança
dos trabalhadores e a proteção Ambiental.

Each project is accomplished following very restrictive
procedures, with attention given to preserving the safety of
the workers and to environmental protection.
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ARQUITECTURA
de interiores
Interior

ARCHITECTURE

ARQUITETURA INTERIORES INTERIOR ARCHITECTURE
Sabemos que cada cliente é único e valoriza o seu espaço,
pretendendo que o mesmo, reﬂita a sua personalidade e
gosto pessoal. Na Alpha Details desenvolvemos todo o tipo
de projetos de Arquitetura de Interiores, planeamos,
organizamos e harmonizamos os diversos elementos de um
ambiente, estabelecendo relações estéticas cuidadas e
funcionais. Combinamos serviços especializados,
demonstrando elevada capacidade de inovação, obedecendo
a padrões de qualidade, elegância, soﬁsticação e criatividade
e oferecemos também soluções chave na mão.

We know that each client is unique and values her/his
space, desiring this space to reﬂect her/his personality
and personal taste. At Alpha Details we develop all
kinds of Interior Architecture projects, we plan,
organise and harmonise the diﬀerent elements of an
environment, establishing select and functional
relations. We combine specialised services,
demonstrating high innovation capacity, following
quality standards, elegance, sophistication and
creativity, and also oﬀer turnkey solutions.

Na Arquitetura de Interiores, encaramos cada projeto como
um desaﬁo individual, quer se trate de uma pequena
mudança ou de uma reforma geral, mantemos uma postura
contínua de antecipação e adaptação às necessidades dos
mercados onde operamos. Planeamos os espaços dando
especial atenção à combinação dos diversos elementos,
cores e texturas, acabamentos, alterações espaciais, sempre
com enfoque nas relações estéticas, ergonómicas e
funcionais das diferentes áreas, adequados às necessidades
e disponibilidade ﬁnanceira do cliente.

In Interior Architecture, we view each project as an
individual challenge, whether involving a minor change or a
general overhaul, we maintain an attitude of continuous
anticipation and adaptation to the needs of the markets in
which we operate. We plan spaces with special attention
given to the combination of the various elements, colours
and textures, ﬁnishings and spatial alterations, always
focused on the aesthetic, ergonomic and functional
relations of the diﬀerent areas that are suitable to the
needs and ﬁnancial means of the client.

Apreciamos o equilíbrio entre o sentido estético e
funcional, almejando a sintonia perfeita entre objetos e
formas e, elaborando projetos para o quotidiano e vida
social, com identidade, únicos na sua individualidade e
que reﬂitam a alma de quem os habita. Prestamos todo o
apoio que envolve a remodelação, ampliação,
recuperação, ou uma reconversão total dos seus espaços,
trabalhando em conjunto até satisfazer integralmente os
seus requisitos.

We value the balance between aesthetic and functional
aspects, striving to achieve a perfect harmony between
objects and shapes, drawing up projects for daily and social
life, with identity, unique in their individuality so as to
reﬂect the soul of those living in these spaces. We provide
all the support involved in the remodelling, enlargement,
restoration or total reconversion of your spaces, working
together with the client until all her/his requirements are
entirely fulﬁlled.

Arquitectura de interiores

Interior Architecture

1. Brieﬁng / Análise de Projecto/Budget
2. Planiﬁcação de Espaço
3. Layouts
4. Desenvolvimen
to de conceitos
5. Análise de Or
çamento
6. Apresentação de
onceito/Renderings
c
7. Desenvolvimen
to de projeto
8. Pesquisa
9. Mood Boards
10. Amostras de a
Mteriais
11. Aprovação dorojeto
P
12. Desenhos
Técnicos
13. Execução doojet
pr

1. Brieﬁng / Project/ Budget Analysis
2. Planning of Space
3. Layouts
4. Development of concepts
5. Budget Analysis
6. Presentation of concept/Renderings
7. Project development
8. Exploration
9. Mood Boards
10. Samples of Materials
11. Project Approval
12. Technical Drawings
13. Project implementation
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DECORAÇÃO
DECORATION

DECORAÇÃO

DECORATION

Orgulhamo-nos de estar privilegiadamente presentes na
Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

We are proud of our prime location in the Capital of
Furniture, in Paços de Ferreira.

Na Alpha Details todas as fases do processo são delineadas
com perfeição, atualizamos constantemente os nossos
recursos técnicos e logísticos, com o objetivo de proporcionar estimulantes condições de trabalho, que se reﬂetirão em
projetos de qualidade e excelência.

At Alpha Details all the stages of the process are delinea ted with perfection, we constantly update our technical
and logistic resources, in order to provide stimulating
working conditions that will be reﬂected in projects of
quality and excellence.

Empenho, dedicação e empreendedorismo são o nosso
compromisso e encaramos cada novo projeto como um
desaﬁo individual. A excelência dos pormenores, a inovação
do design e a modernidade dos materiais e da tecnologia
utilizada, aliados ao trabalho artesanal e à confeção
realizada em Portugal, estão intrinsecamente ligados à
criatividade, qualidade e ao aprimoramento técnico do nosso
trabalho.

We are committed to strong engagement, dedication and
entrepreneurship and perceive each new project as an
individual challenge. The excellence of the details, the
innovation of the design and the modernity of the
materials and technology used, allied to the handcraed
work and manufacturing made in Portugal, are intrinsically
linked to the creativity, quality and technical enhancement
of our work.

Para cada cliente e para cada projeto, planeamos um
combinado de soluções individualizadas e inovadoras, no
âmbito do mobiliário, iluminação e decoração, pautadas pela
notoriedade das principais coordenadas mundiais e pela
linguagem funcional e bom gosto, aliadas às últimas
tendências internacionais. Tornamos assim possível a
concretização e superação das expectativas de cada cliente,
tanto ao nível de espaços comerciais como residenciais.
Utilizamos tecidos soberbos e materiais delicados e de
qualidade, fundamentais para abrilhantarem qualquer
espaço e ambiente. Dispomos de uma vasta gama de nobres
e modernos produtos e acessórios, como cortinas e
tapeçaria, entre outros e garantimos serviços únicos, em
que a escolha é criteriosa e cada detalhe é distinto e
singular. Ambicionamos alcançar sempre a simbiose perfeita
entre o conforto, praticidade e beleza, criando ambientes
com traços exclusivos e totalmente funcionais e acolhedores

For every client and for every project, we design a
combination of individualised and innovative solutions for
the furnishing, lighting and decoration, in line with the
prestige of the principal worldwide references, the dictates
of a functional language and good taste, allied to the most
recent international trends. We thus make it possible to
achieve and surpass the expectations of each client, both in
commercial and residential spaces.

A Alpha Details promete ser um ponto de referência no
panorama de Arquitetura de Interiores, sendo a persistência
e a dedicação a nossa missão. A procura incessante de
soluções de excelência com um cunho de qualidade, rigor e
proﬁssionalismo, são a nossa premissa.

Alpha Details promises to be a reference point in the
panorama of Interior Architecture, with persistence and
dedication being our mission. The incessant search for
solutions of excellence strongly marked by quality, rigour
and professionalism is our premise.

We use superb fabrics and delicate materials, noted for
their quality and crucial to enrich any space or atmosphere.
We oﬀer a huge range of prime and modern products and
accessories, such as curtains and carpets, among others,
and assure unique services, where the choice is meticulous
and each detail is distinct and singular. We always aim to
attain the perfect symbiosis between comfort, practicality
and beauty, creating atmospheres with exclusive features
that are totally functional and cosy.

Decoração

Decoration

1. Análise do Projeto
2. Desenvolvimento de conceito/ 3D Renderings
3. Pesquisa
4. Mood Boards
5. Amostras de Materiais
6. Aprovação do Projeto
7. Desenhos Técnicos
8. Execução do projeto

1. Project Analysis
2. Concept development/ 3D Renderings
3. Research
4. Mood Boards
5. Samples of Materials
6. Project Approval
7. Technical Drawings
8. Project implementation
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FENG SHUI
FENG SHUI

FENG SHUIFENG SHUI
“O objetivo real do Feng Shui é auxiliar as pessoas a
manifestarem o máximo do seu potencial, em todos os
aspectos da sua vida”.

“The real objective of Feng Shui is to help people to
express their highest potential, in all aspects of
their life”.

Pode dizer-se que “Feng Shui” é a Arte de organizar os
espaços, sendo que os seus ensinamentos estão presentes
há mais de 4000 anos.

It could be said that “Feng Shui” is the Art of
organising spaces, with its teachings having existed for
over 4000 years.

Objetivos
O 1º objetivo é guardar e preservar as boas energias
disponíveis nos lugares de modo a permitir que
permaneçam e se distribuam suavemente pela habitação.

Objectives
The 1st goal is to keep and preserve the good energy
permeating places so as to enable it to remain there and
gently disperse throughout the house.

O 2º objetivo é reduzir os efeitos negativos das diversas
inﬂuências nocivas no local, presentes na sua construção ou
resultantes das alterações ao seu redor.

The 2nd goal is to reduce the negative eﬀect of the various
harmful inﬂuences at the site, present in its construction or
arising from changes in its surroundings.

O 3º objetivo é implementar “curas” para ajustes de
energias, através de alterações arquitectónicas, formas,
cores e do posicionamento dos objetos presentes no local
para facilitar o ﬂuxo harmonioso do Chi.

The 3rd goal is to implement “cures” for energy
adjustments, through alterations of architecture, forms,
colours and the positioning of the objects present on the site
to facilitate the harmonious ﬂow of living energy, the Chi.
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HOME STAGING
HOME STAGING

HOME STAGING

HOME STAGING

Consiste e signiﬁca Valorização Imobiliária.
Alpha Details auxilia os seus clientes no que concerne à
rentabilização dos seus imóveis, maximizando e
intensiﬁcando o seu potencial comercial, através de
diversas técnicas de decoração de interiores,
aperfeiçoadas ao longo das gerações.

Which means Enhancement of the Value of Real Estate
Properties. Alpha Details helps its clients to enhance the
proﬁtability of their real estate properties, by maximising
and intensifying their commercial potential, through
diverse interior decoration techniques, carefully reﬁned
over generations.

Sendo que o negócio do arrendamento temporário de
casas particulares está em franca expansão, e face à
necessidade identiﬁcada no mesmo, a nossa equipa
contribui na valorização dos imóveis e das propriedades
adaptando-os às expectativas e exigências do mercado.

As the business of temporary rentals of private houses is
undergoing strong expansion, and in view of the identiﬁed
needs in this business, our team contributes to enhance
the value of these real estate properties by adapting them
to the expectations and requirements of the market.

Concebemos ambientes singulares, convidativos e
sedutores, despersonalizando os espaços, e
reorganizando-os, tendo em conta o mobiliário e utilizando
diferenciadas técnicas tais como, a luz e as cores,
maximizando desta forma a sua perceção e acelerando o
processo de comercialização.

We design unique, inviting and seductive atmospheres by
depersonalising the spaces and reorganising them,
taking into account the furnishings and using
diﬀerentiated techniques, such as the light and colours,
so as to maximise their perception and accelerate the
marketing process.
results.
The goal is to invest the minimum, creating spaces
that oﬀer unique experiences and attaining superb

O objetivo é investir o mínimo, criando espaços que
proporcionam experiências únicas e, alcançando
resultados soberbos.
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PAISAGISMO
LANDSCAPING

CONSULTORIA DE ARTE
E ANTIGUIDADES
CONSULTING OF ART
AND ANTIQUITIES

RESTAURO MOBILIÁRIO
FURNITURE RESTORATION

REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
REHABILITATION AND CONSTRUCTION

Alameda do Mosteiro loja 102,
4590-504 Paços de Ferreira

Paços de Ferreira - Portugal
T +351 913 022 095
E Nelson.Barros@alphadetails.pt
W www.alphadetails.pt

