
A marca está a preparar todos os detalhes para apre-
sentar uma seleção inspiradora de formas, cores e tex-
turas. DUO é o mais recente produto que é apresentado. 
Com forte caráter geométrico, constitui um diálogo 
entre dois tipos de cortiça e duas funções diferentes: 
uma mesa de apoio quadrada e um banco circular. 
DUO existe em 5 versões que, em conjunto, criam com-
posições geométricas vibrantes. A este produto juntam-
-se o sofá VALENTIM, o banco PIPO, as cadeiras DORA 
e DINA, as mesas de apoio FLORA, entre outros. No 
compromisso com o detalhe e a qualidade, todos os 
produtos combinam materiais naturais e técnicas tradi-
cionais com desenho criativo. O desafio é valorizar o que 

é feito em Portugal, à mão e integrando novas tecnolo-
gias e atitudes. Porque a DAM é sobre design, artesanato 
e mobiliário. É sobre produtos que contam histórias. É 
sobre emoções, simplicidade e qualidade de vida.

Para mais informações:
Faça download do catálogo em
www.dam.pt/content/catalogue.pdf
Ou contacte por favor 
Joana Santos | press@dam.pt | +351 920 401 918

agosto 2017

Comunicado 
de imprensa

A DAM, marca portuguesa de mobiliário e 
acessórios, vai apresentar os seus produtos 

pela primeira vez na Maison et Objet, em Paris. 
De 8 a 12 de setembro no NOW!DESIGN À 

VIVRE, Pavilhão 7, Stand C38.



Descrição: Valentim é um sofá que remete para a nostalgia das 
serenatas à varanda dedicadas a uma donzela. A sua estrutura leve 
e torneada em madeira maciça interpreta assim o elemento arqui-
tectónico da varanda - um espaço onde se partilham momentos de 
convívio ou de intimidade como um beijo. 

Desenhada para tornar o sofá atrativo a partir de qualquer ângulo, 
a estrutura deixa em suspenso o estofo que nos acolhe, cujas 
curvas delicadas transmitem a serenidade ideal para tornar qual-
quer espaço inesquecível.

Para mais informações consulte o catálogo em: 
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Descrição: Com um forte caráter geométrico, DUO é um diálogo 
entre dois tipos de cortiça e duas funções diferentes. As qualidades 
visuais e táteis das superfícies em cortiça tornam a peça quente 
e agradável. As propriedades acústicas do material transformam 
a peça DUO num apoio à absorção do ruído sonoro, perfeito para 
lounges, bares ou restaurantes. DUO existe em 5 versões. Cada 
uma é construída a partir de um padrão bidimensional de azulejo e 
transforma-se num volume tridimensional que termina numa forma 
circular. Assim, sugerem-se duas funções: uma mesa de apoio 
quadrada e um banco circular. Juntas, as 5 versões do DUO criam 
composições vibrantes para os ambientes e um jogo de formas que 
varia de acordo com o lugar de onde são observados.

Para mais informações consulte o catálogo em: 
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: Madeira maciça (carvalho 
ou nogueira) e estofo em tecido da 
marca Gabriel (www.gabriel.dk).
Acabamento: Verniz mate incolor na 
madeira.
Dimensão: C196 x L82 x A79 cm.

Designers: Hugo Silva e Joana Santos. 
Materiais: Cortiça negra e cortiça 
clara compósita. 
Acabamento: Revestimento aquoso 
incolor com propriedades de repelên-
cia à água, óleo, manchas e pó, assim 
como alta resistência aos raios UV e 
ao envelhecimento. 
Dimensão: C30 x L30 x A45 cm.

Um novo amor para a partilha 
de momentos especiais em 

espaços inesquecíveis.

Banco ou mesa de apoio? 
Vê da tua perspetiva, cria 
composições vibrantes.

banco ou mesa de apoio

DUO i, b, t, x, z
sofá

VALENTIM

http://www.dam.pt/content/catalogue.pdf
http://www.dam.pt/content/catalogue.pdf


Descrição: Dina e Dora homenageiam o trabalho árduo daqueles 
que desbravaram a terra da região vinhateira mais antiga do mundo 
- o Vale do Douro. A estrutura das cadeiras é inspirada nos delica-
dos contornos das encostas e o assento faz referência ao vinho e às 
castas que geram o célebre Vinho do Porto. 

Dina e Dora são cadeiras elegantes e simples, onde pode ter 
momentos de partilha, degustação e contemplação, adaptando-se 
tanto a ambientes formais e requintados como a ambientes infor-
mais e de convívio.

Para mais informações consulte o catálogo em: 
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Descrição: O Pipo remete para a tradicional pipa de madeira utiliza-
da no transporte e armazenamento de vinho. A mobilidade do pro-
duto associa-se à expansão comercial do vinho, assim cada pessoa 
é convidada a transportar o saber e conhecimento deste nectar. 

Esta peça é produzida em aglomerado de cortiça negro, fazendo 
referência à tonalidade das pipas envelhecidas. Este material 
torna-o ainda leve e anti-derrapante. A corda de cânhamo acen-
tua o aspeto envelhecido e pode também ser em algodão colorido, 
tornando-se a peça mais divertida e adaptável aos ambientes e 
gostos das pessoas.

Para mais informações consulte o catálogo em: 
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: madeira maciça na estru-
tura (freixo, carvalho ou nogueira) e 
cortiça negra compósita no assento.
Acabamento: Verniz mate incolor 
na madeira e revestimento aquoso 
incolor na cortiça. 
Dimensão: C54 x L52 x A77 cm 
(Dina) e C62 x L55 x A77 cm (Dora).

Designers: Hugo Silva e Joana Santos. 
Materiais: corda de cânhamo natural 
ou corda de algodão colorida e aglo-
merado negro de cortiça.
Acabamento: Revestimento aquoso 
incolor com propriedades de repelên-
cia à água, óleo, manchas e pó, assim 
como alta resistência aos raios UV e 
ao envelhecimento. 
Dimensão: C39 x L39 x A45 cm 
(dimensão grande); C32 x L32 x A38 
cm (dimensão pequena).

Uma homenagem aos que 
trabalham a terra da região 

vinhateira Vale do Douro.

Transportar o Pipo é valorizar 
a história da expansão 

comercial do vinho.

banco ou mesa de apoio

PIPO
cadeiras

DORA & DINA

http://www.dam.pt/content/catalogue.pdf
http://www.dam.pt/content/catalogue.pdf


Descrição: FLORA é um conjunto de mesas de apoio inspiradas nas 
plantas que oferecemos a quem gostamos. Cada planta é especial 
e contém uma assinatura única na natureza, por isso, ao oferecemos 
uma planta estamos a comunicar um sentimento especial a alguém. 
As mesas FLORA exploram este ato de dar e receber, comparando 
o cuidar das plantas ao cuidar dos objetos que nos são especiais. Os 
materiais naturais como madeira e cortiça negra são combinados 
para representar a terra, o pé e a folha das plantas. As mesas têm 
quatro tamanhos diferentes e acabamentos coloridos, podendo ser 
usadas separadamente ou em conjunto. Assim, é possivel construir 
diferentes mensagens a dedicar àqueles que gostamos.

Para mais informações consulte o catálogo em: 
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: Tampo em folha de carva-
lho e base em aglomerado de cortiça 
negra 100% natural. 
Acabamento: verniz mate incolor 
e verniz mate colorido. 
Dimensões: Mesa larga e baixa 
A30 x Ø65 cm; Mesa larga e alta 
A38 x Ø65 cm; Mesa estreita e 
baixa A35 x Ø40 cm; Mesa estreita 
e alta A48 x Ø40 cm. 

Mesas de apoio para 
partilhar um sentimento 

especial com alguém.

“A vida é muito curta para gastarmos tempo 
com produtos aborrecidos ou descartáveis; 

queremos que as pessoas gostem dos espaços 
onde vão e onde vivem”.

A marca DAM

Sobre a marca 
A DAM é sobre design, artesanato e mobiliário. É sobre 
produtos que contam histórias. A marca tem produ-
tos de elevada qualidade, orientados a distribuidores, 
retalhistas e designers de interiores que desenvolvem 
projetos de hotelaria, corporativos e residenciais pelo 
mundo. Entre tradição e modernidade, a DAM combina 
técnicas tradicionais e materiais com desenho criativo. 
Apela às emoções, simplicidade e qualidade de vida. A 
cultura portuguesa e as coisas banais do dia-a-dia são 
a inspiração. Desta forma, a DAM renova um património 
coletivo que continua genuino, construindo a ponte 
entre Cultura e Economia. Fundada em 2013, a DAM 
vende produtos para cadeias hoteleiras de luxo, nomea-
damente os hotéis Sheraton e Marriott, e também para 
ambientes de trabalho de corporações multinacionais 
como a Google e o Survey Monkey. Atualmente, a DAM 
exporta para 14 países.

Os Designers residentes
Licenciados e Mestres em Design pela Universidade de 
Aveiro, Hugo Silva e Joana Santos são os Designers re-
sidentes da DAM. As suas áreas de intervenção incluem 
design de equipamento, design gráfico e design de 
interfaces web e o seu trabalho envolve soluções de De-
sign integradas, relacionando pensamento estratégico, 
tecnologia e identidade. A paixão por desenvolver novos 
objetos e marcas levou-os a ser co-fundadores da DAM. 
O Hugo não dispensa o caderno de esboços e procura 
inspiração nas coisas banais do quotidiano. A Joana tem 
um gosto especial pelo design gráfico e pelas técnicas 
artesanais e no processo de trabalho não prescinde de 
uma abordagem prática. Juntos desenvolvem narrativas 
e exploram emoções através de formas, cores, materiais 
e tecnologias. O resultado são produtos com detalhes 
singulares e uma abordagem ecológica. A motivação é 
a satisfação e a interação com as pessoas!

mesas de apoio

FLORA

http://www.dam.pt/content/catalogue.pdf


DAM
Oliva Creative Factory,
Rua da Fundição, nº. 240, 
Loja 2,  3700-119 
São João da Madeira,
Portugal

Escritório
+351 926 874 561
contact@dam.pt 

Imprensa
+351 920 401 918
press@dam.pt

www.dam.pt

Para mais informação
Visite a secção “downloads’ do 
nosso sítio web para ter acesso 
a imagens de alta resolução, 
comunicados de imprensa, listas 
de preços e especificações 
técnicas de produtos.

Junte-se a nós
Acompanhe-nos no Facebook, 
Twitter, Instagram ou Pinterest. 
Basta procurar por damfurniture ou 
damfurniturept e irá encontrar-nos.
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