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Em 2021 a Vicara faz 10 anos. Celebramos
a efeméride com este catálogo onde, para
além de peças novas, apresentamos algumas
versões de clássicos e edições limitadas.

A VICARA é uma marca de design portuguesa
que, desde 2011, edita coleções exclusivas
de produtos para a casa.
A nossa missão é desenvolver um
ecossistema de design local sustentável
através da produção e comercialização
de produtos.
Os nossos produtos são produzidos à mão
na região centro de Portugal com materiais
e processos sustentáveis através de artesãos
e manufacturas locais.
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No início a VICARA surgiu como um projecto
de auto-edição, cedo evoluindo para
uma plataforma de promoção de jovens
designers portugueses. Através da criação
de redes, de manufacturas e designers,
contribuímos para ao longo dos anos
desenvolver um ecossistema dinâmico
e sustentável. O catálogo da VICARA
representa hoje uma diversidade de autores
enraizados em técnicas de produção locais
com um alcance global. São estes objectos
de design que nos trouxeram até aqui, e que
esperamos vos façam acompanhar a marca
nos próximos anos.

In 2021 VICARA turns 10 years. We celebrate
our craft with this catalogue where, besides
new pieces, we present versions of classics and
limited editions.

In the beginning VICARA started as a self
edition project, soon evolving to a platform
for the promotion of young Portuguese
designers. Through the creation of networks,
of manufacturers and designers, through the
years we contributed to the development of
a dynamic and sustainable ecosystem. Our
catalogue represents today a diversity of
authors rooted in local production techniques
with a global reach. These objects of design
are what brought us here, and we hope they
are what makes you follow us for the years
to come.

Paulo Sellmayer
Co-fundador e Designer
Co-founder and Designer

VICARA is a portuguese design brand which,
since 2011, edits crafted collections for the
home.
Our mission is to develop a sustainable local
design ecossystem through the production and
commercialization of products.
Our products are hand manufactured in the
center of Portugal with local materials by a
network of manufacturers and artisans.
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NOVO / NEW

Pyrolysis p. 24
NOVA VERSÃO / NEW VERSION

S 8 × 8 × 9 cm / M 30 × 30 × 10 cm / L 3 × 23 × 30 cm
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Planified Glass
Planified Glass, uma edição
de vasos em vidro soprado,
em diferentes formas,
tamanhos e cores.
Material Vidro colorido
Processo Vidro soprado a partir de moldes
planificados em chapa

Planified Glass, an edition of
blown glass vases, in diferent
shapes, sizes and colours.
Material Coloured Glass
Craft Blown glass made from sheet flat moulds

Jorge Carreira

Ø 25 cm

NOVO / NEW
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Fungi Fotografia por / Photo by Jenna Duffy (Passa Ao Futuro)

Miguel Soeiro

Fungi
Fungi é um objecto híbrido: meio organizador,
meio peça de arte. Convida o natural
e o excêntrico para sua vida profissional,
despertando curiosidade e inspiração.
Material Folha de Palma
Processo Processo artesanal denominado “Empreita de Palma”

Fungi is a hybrid: half organiser, half piece of art.
Invites the natural and the whimsical into your
work life, piquing your curiosity and inspiration.
Material Palm leaves
Craft Traditional craft process called “Empreita de Palma”

22 × 22 × 52 cm

Salted
Vaso criado a partir de um dos Moldes
Mutantes do designer Vítor Agostinho
para esta edição limitada.
Cada peça é única e conta com a técnica
de vidrado de sal, um processo ancestral
na cerâmica quase extinto na Europa.
Material Grés
Processo Grés com vidrado de sal

Limited edition vases made with one
Vítor Agostinho’s Mutant Moulds.
Each unique piece tells the story of the
ancestral salt glaze technique.

NOVO / NEW
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Material Stoneware
Craft Stoneware w/ salt glaze

Vítor Agostinho

Burly
Burly é uma coleção de cabides,
disponível em três tamanhos,
adaptada a diferentes escalas
domésticas e de fácil montagem.
Material Pinho
Processo Madeira de pinho com esferas torneadas.
Acabamento a óleo.

Burly is a collection of coat hangers.
These minimal sculptured pieces are
available in three sizes, adapted to
different home scales, and easy to
set up.

10 × 5 × 26 cm

38 × 10 × 5 cm

NOVA COR / NEW COLOR
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Material Pine wood
Craft Pine wood and lathed spheres. Oil finish.

10 × 5 × 26 cm

João Xará
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os clássicos
/ the classics

Poliedro

candle 10 × 10 x 9 cm

A coleção Poliedro é produzida em
moldes de aço flexível, que criam
formas diferentes a cada vez que uma
peça é produzida.

Vítor Agostinho

Material Vidro transparente e colorido
Processo Vidro soprado em molde flexível

The Poliedro collection are made using a
flexible steel mould, which create diferent
shapes each time a piece is produced.

vase 15 × 15 x 31 cm
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Material Clear and Coloured Glass
Craft Blown glass using a flexible steel mould

yellow 20 × 20 × 39 cm
blue 22 × 22 × 33 cm
natural 23 × 23 × 23 cm
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Caruma
Material Cerâmica e caruma
Processo Cerâmica e cestaria com caruma
(agulhas de pinheiro) em espiral

Edition of 3 handmade vases,
where ceramics and basktery
dialogue with each other.
Material Pottery and pine needles
Craft Ceramics and Spiral coiled pine
needles.

Caruma B&B Itaty Catalogue

Eneida Lombe Tavares

Edição de 3 vasos feitos à
mão, onde a cerâmica e a
cestaria dialogam entre si.

vase 8 × 8 × 22 cm

Cerne
A coleção Cerne dá forma a objetos de
vidro usando troncos de árvore ocos
(alfarrobeira) enquanto moldes para vidro
soprado, originando séries limitadas,
dado que os moldes têm um ciclo de vida
curto.
Material Vidro transparente e colorido
Processo Vidro Manual Soprado

The Cerne collection shapes glass objects
using hollow tree trunks (carob tree) as
molds for blown glass. Giving rise to limited
series of these objects, since the mold has a
short life cycle.
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Material Clear and Coloured Glass
Craft Hand blown

glasses 7 × 7 × 9.5 cm / carafe 11 × 11 × 19 cm

black 23 × 23 × 30 cm

Collectible

Samuel Reis

Cimento
A coleção Cimento exala o aspecto natural
do cimento. A sua forma refinada apresenta
uma perspectiva diferente de um material
conhecido pela sua rigidez e inflexibilidade.

Jorge Carreira

The cimento collection exudes the natural
look of cement. Their refined shape presents a
different perspective on a material known for
its stiffness and inflexibility.
Material Cement
Craft Made by hand with planified moulds

vase #2 19 × 19 × 23 cm

Material Cimento
Processo Feito à mão a partir de moldes planificados

vase #1 13 × 13 × 25 cm

cimento big 26 × 26 × 53 cm

cimento vase #2 MDF Italy Catalogue
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Collectible

black S 18 × 18 × 9 cm / L 30 × 30 × 12 cm

nude S 18 × 18 × 9 cm / L 30 × 30 × 12 cm
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Samuel Reis

Pyrolysis
Pyrolysis é uma fruteira feita em pinho.
Disponível em duas versões, nude e black.
Material Pinho
Processo Madeira de pinho torneada. Versão Black queimada.

Pyrolysis is a fruit bowl made from smooth
pine tree wood. Available in two versions,
nude and black.
Material Pine tree wood
Craft Lathed pine wood. Black version is burnt.

Layers
Jarra criada através do uso de um
dos “moldes mutantes”, o que
permite a personalização da forma
da peça, dando origem à produção
de séries limitadas.

Vítor Agostinho

Material Faiança e vidrado transparente
Processo Enchimento por via líquida

Material Faience and transparent glaze
Craft Slip casting

15 × 15 × 25 cm
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Jar created through one of the “mutant
moulds”, which allows shaping each
piece differently, each piece is unique
in this limited edition.

Conterrâneos
Conterrâneos refere-se àqueles que
partilham a mesma identidade geográfica,
a mesma terra. Este cachepot marca
a nossa primeira colaboração transatlântica.
Os pratos altos são vendidos na Tasco.
Materiais Terracota
Processo Peça feita à mão em olaria

Conterrâneos refers to those who share the
same geographical identity, the same land.
This cachepot marks our first transatlantic
collaboration. The High Plates are sold at Tasco.
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Materials Terracotta
Crafts Handmade pottery

20 × 20 × 23 cm

VISITE-NOS EM
VISIT US AT TASCO.PT

Brunno Jahara

CMYK
& Grayscale
Conjunto de jarra e 2 copos.
Disponível em duas versões,
CMYK e Grayscale.
Material Vidro colorido
Processo Vidro soprado
Capacidade 0,7 l
Cuidados Lavar à mão

Material Colored Glass
Craft Blown glass
Volume 0,7 l
Care Wash by hand

OJEAM Studio

cmyk & grayscale (set) 8.5 × 8.5 × 23 cm
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A set of carafe and glass.
Available in two versions,
CMYK and Grayscale.

32

crafts

Nós adoramos contar histórias sobre
como as coisas são feitas.

We love telling stories of how things are
made.

Planified Glass Processo: vidro soprado / Craft: blown glass

Caruma Processo: cestaria / Craft: Basketry

As the beauty lies in the process. In Portugal you can
find excellent producers and craftspeople in a variety of
materials and processes. Our aim is to bring material
curiosity to all the products. We are focused on bridging
manufacturers and artisans capabilities to the brand’s and
designer’s needs.
We work mainly with: Wood Turning, Glass Blowing,
Pottery Wheel and Slip casting ceramic.

Layers Processo: Enchimento de molde / Craft: Slip casting

Trabalhamos sobretudo com: Madeira Torneada, Vidro
Soprado, Olaria e Cerâmica.

Pyrolysis black Processo: madeira torneada e queimada / Craft: Lathed and burnt wood

34

A beleza reside no processo. Em Portugal encontram-se
excelentes produtores e artesãos numa variedade de
materiais e processos. O nosso objectivo é trazer uma
curiosidade material a todos os produtos. Estamos focados
em fazer pontes entre as capacidades das manufacturas e
as necessidades dos designers e da marca.

Créditos fotográficos / Photo credits
Imagens de / Images by
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Ivo Oliveira Rodrigues

Sessão fotográfica em / Photoshoot at

VISITE-NOS EM
VISIT US AT

ESAD.CR

Rua Filinto Elísio,
Edifício CERES, 0-B,
2500—202 Caldas da Rainha
Portugal

Contatos / Contacts
+351 262 070 214
info@vicara.pt
EDÍFICIO CERES

VICARA.PT

/
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