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FGV é uma marca de mobiliário, com
design de Filipe Ventura. Adotando os
princípios processuais e técnicos da
marcenaria, ergonomia e uma inovadora combinação de diferentes materiais. As peças FGV procuram criar
uma nova coleção de mobiliário para
espaço contemporâneos.
O processo por detrás da criação é
inspirado em diversas artes e transforma-se numa experiência de design de objeto e das suas múltiplas
facetas, numa profunda exploração
do seu valor formal e simbólico. Uma
abordagem em que os contornos são
deixados em aberto para que o futuro
detentor os explore.
Cada objeto é o resultado de uma
abordagem experimental, de uma
pesquisa detalhada dos materiais, das
técnicas e dos processos produtivos,
com um profundo respeito estético,
para chegar a uma marca de mobiliário
de grande qualidade.
Todos os móveis têm uma edição limitada a 20 exemplares, certificados e
numerados individualmente, encontrando-se todas eles registados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Direção de Marcas e Patentes.

FGV is furniture brand, designed by
Filipe Ventura. Adopting the principles
of procedural and technical joinery, ergonomics and an innovative combination of different materials. FGV pieces
seek to create a new collection of furniture for contemporary space.
The process behind the creation is inspired by different arts and becomes
an experience of object design and its
multiple facets, a deep exploration of
its formal and symbolic value. An approach where the contours are left
open for the future owner to explore.
Each object is the result of an experimental approach, a detailed research
of materials and techniques, with a
deep aesthetic respect, and also the
processes to reach a brand of high-quality furniture.
All furniture has a limited edition of
20 exemplaries, certificated and individually numbered, lying all registered
at the National Institute of Industrial
Property, Directorate of Patents and
Trademarks.

ENCLAVE
Ref: E. E

Materiais: Madeira maciça de faia
branca/madeira maciça de nogueira
americana/inox escovado
White beech wood/american walnut
wood/brushed stainless steel

Medidas: C 400 A 80 P 210 mm

Designer
Filipe Ventura

A peça traduz-se pela sua elegância,
simplicidade e versatilidade. O seu desenho explora as possibilidades estéticas e formais no equilíbrio entre cheio
e vazio, proporcionado pelo contraste
entre o bloco de arrumação e o seu ténue contorno.

The piece is translated by its elegance,
simplicity and versatility. The design
explores the aesthetic possibilities and
formal balance between full and empty, provided by the contrast between
block storage and its faint outline.
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ESTRUTURA
Ref: ES. E

Materiais: Contraplacado folheado a
madeira de nogueira americana
American walnut plywood

Medidas: L 1000 A 2100 P 280 mm
L 800 A 1800 P 280 mm
Designer
Filipe Ventura

Estante de cariz arquitetónica, concebida a partir de um bloco paralelepípedo vertical decomposto em quatro planos verticais de contraplacado
de nogueira, preservando a verticalidade e a força do alçado frontal mas
desvirtuando o seu peso.
Estabelecendo relações entre alçado
frontal, a visualização em diagonal e
a relação com os planos horizontais
(prateleiras).

Architectural oriented bookcase, designed from a vertical parallelepiped
block decomposed into four vertical
planes of walnut plywood, preserving
the uprightness and strength of front
elevation but misrepresenting their
weight.
Establishing relationships between
front elevation, the diagonal view and
the relationship with the horizontal
planes (shelves).
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CONSTRUÇÃO 2
Ref: M. C2

Materiais: Contraplacado folheado a
madeira de nogueira americana/inox
escovado
American walnut plywood/brushed
stainless steel

Medidas: C 1100 A 400 P 800 mm
C 1100 A 400 P 380 mm
C 630 A 400 P 470 mm
Designer
Filipe Ventura

Assente numa relação de força, num
jogo entre resistência e transparência,
Construção 2, inspira-se na solução
construtiva do betão armado, explorando materiais antagónicos como suportes de inox e contraplacado de madeira.
É uma peça de mobiliário que para
além da sua funcionalidade como mesa
de apoio, participa no espaço criando
diferentes dinâmicas e composições
visuais conforme o ângulo e intensidade de luz incidente.

Based on a balance of power, in a
game between resistance and transparency, Construção 2, is inspired by
the constructive solution of reinforced
concrete, exploring contrary materials
as supports of stainless steel and plywood.
It is a piece of furniture that in addition
to its function as support table, participates in space creating different and dynamic visual compositions according to
the angle and intensity of incident light.
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DOBRA
Ref: M. DO

Materiais: Contraplacado folheado a
madeira de nogueira americana/inox
escovado
American walnut plywood/brushed
stainless steel

Medidas: C 1000 A 250 P 800 mm

Designer
Filipe Ventura

A conceção desta mesa parte da
análise das transformações que uma
saliência pode provocar numa superfície plana, alterando a sua leitura, criando novas dinâmicas formais, como
também reformulando a sua função,
por esta já não poder ser usufruída na
sua totalidade.

The conception of this table parts
from the analysis of the transformations that a bump can cause on a flat
surface, altering its reading, creating
new formal dynamics, and also reformulating its function, no longer being
enjoyed entirety.
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ZEUS
Ref: M. Z

Materiais: Madeira maciça de faia/
contraplacado folheado a madeira
de faia/cimento branco
Beech wood/beech plywood/white
cement

Medidas: C 1100 A 150 P 800 mm

Designer
Filipe Ventura

Concebida, a partir da transposição
simbólica da arquitetura dos templos
Gregos, com o fim de aumentar a relevância dos elementos que refletem a
personalidade do seu detentor.
É composta por uma estrutura em madeira elevada em relação ao pavimento, amplificando a ideia de reverência,
ao qual num dos extremos se localiza
um espaço reservado ao altar, estabelecido por um elemento em reboco
branco.

Designed from the symbolic transposition of Greek architecture temples,
in order to increase the relevance of
elements that reflect the personality
of its owner.
It consists of a wooden structure high
from floor level, amplifying the idea of
reverence, in which one end is located
a placeholder at the altar, established
by an element in white plaster.
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CERNE
Ref: MA. C

Materiais: Contraplacado folheado
a carvalho/inox escovado
Oak plywood/brushed stainless steel

Medidas: C 1000 A 1000 P 300 mm

Designer
Filipe Ventura

A consola baseia-se numa dialética entre materiais orgânicos e industriais. O
corpo em madeira transcreve o correr do tempo existente num tronco
de árvore, conotando-o com caminho
percorrido pelo ser humano. A base
em inox reflete a sociedade contemporânea, alicerçada em materiais industriais, que harmoniosamente suporta a fragilidade do orgânico.

The console is based on a dialectic between organic and industrial materials.
The wood body transcribes the passage of time existing in a tree trunk,
connoting it with path taken by humans. The stainless steel base reflects
the contemporary society, rooted in
industrial materials, which seamlessly supports the fragility of the organic.
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ATLAS
Ref: MA. A

Materiais: Madeira maciça
de nogueira americana
American walnut wood

Medidas: C 1450 A 1450 P 120 mm

Designer
Filipe Ventura

Esta peça pretende servir de meio de
meditação, mediação e exposição de
estruturas de relações sensoriais ativadas pela memória.
Inspirada nos gabinetes de curiosidades, nomeadamente na emergência do pensamento moderno onde
religião, filosofia, arte e ciência confluíam, a peça “Atlas” pretende servir
como expositor e suporte de reflexão
de novas identidades e partilha de territórios, movimentando conceitos.

This piece is intended as a mean of
meditation, mediation and exposure
of structures of relationships activated by sensory memory.
Inspired by the cabinets of curiosities,
particularly in the emergence of modern thinking where religion, philosophy, art and science converged, the
piece “Atlas” is intended to serve as
an exhibitor and a support of reflection on new identities and sharing of
territories, moving concepts.
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SEAGRAM
Ref: MC. S

Materiais: Madeira maciça
de nogueira americana/vidro
American walnut wood/glass

Medidas: C 580 A 860 P 440 mm

Designer
Filipe Ventura

O objetivo desta peça consistiu na exploração de relações entre plano horizontal e a inserção de um bloco vertical estritamente funcional, refletindo
sobre a contextualização de um edifício
na cidade, abordando volume, textura,
cromatismo e reflexos.

The purpose of this piece consisted
in the exploration of relationships between the horizontal plane and the insertion of a strictly functional vertical
block, reflecting on the context of a
building in the city, addressing volume,
texture, chromaticism and reflexes.
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MEMÓRIA
Ref: MC. M

Materiais: Madeira maciça
de carvalho francês
French oak wood

Medidas: C 740 A 950 P 300 mm

Designer
Filipe Ventura

A conceção desta peça consistiu em
percorrer a memória, recordando um
estilo passado, ARTE DECO, contextualizado no tempo, voltando a trazê-lo
à tona, não na sua totalidade porque
tal não é possível, mas deixando-o
aberto, para que as memórias, o contexto presente e o desejo do porvir
estabeleçam a totalidade do que particularmente se pode observar.

The conception of this piece consisted
in wandering true memory, recalling a
past style, ART DECO, contextualized
in time, returning it to the surface, not
in its totality because it is not possible,
but leaving it open, so that the memories, the present context and the desire to come, establishes the totality of
the particularly that we can see.
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MIES
Ref: MC. MI

Materiais: Madeira maciça
de carvalho francês
French oak wood

Medidas: C 1860 A 500 P 400 mm
C 2190 A 510 P 420 mm
Designer
Filipe Ventura

A peça Mies resultou do desejo de criar uma peça, muito depurada, contida,
com função muito marcada. Permitindo simultaneamente refletir sobre a
presença e plasticidade de geometrias
simples.
É também um móvel de estudo na medida em que se equacionam noções
como: rigor, eficácia e economia (de
material e produção).

The piece Mies resulted from the desire to create a piece, very refined, restrained, with a very marked function.
Allowing simultaneously to reflect on
the presence and plasticity of simple
geometries.
It is also a study piece, in the way that
is equated notions like: accuracy, efficiency and economy (material and
production).
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GESTO
Ref: MC. G

Materiais: Contraplacado folheado a
madeira de nogueira americana
American walnut plywood

Medidas: C 570 A 1400 P 270 mm

Designer
Filipe Ventura

É na graciosidade e leveza do Gesto
de abertura desta peça de conter que
se abrirão as portas da desconstrução
de um sólido vertical atemporal para
um contexto de pura leveza, simplicidade e funcionalidade.

It is in the grace and lightness of the
opening gesture of this container
piece that will be open the doors for
the deconstruction of a timeless vertical solid to a context of pure lightness,
simplicity and functionality.
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ALENTEJO
Ref: C. M. A

Materiais: Contraplacado de madeira/
cortiça/ferro esmaltado
Plywood/cork/enameled iron

Medidas: C 1200 A 750 P 550 mm

Designer
Filipe Ventura

A conceção desta mesa partiu da reflexão sobre a planura das planícies
alentejanas, com o centeio já pronto
para ser colhido.
Extrapolando para a mesa a cor, a profundidade, e a solidão das planícies
alentejanas, criando uma “paisagem”
muito sóbria, de um intenso despojamento, mesmo a nível funcional.

The conception of this table came
from the reflection on the plateau of
the Alentejo plains, with rye ready to
be harvested.
Extrapolating to the table the color,
depth, and the loneliness of the Alentejo plains, creating a very sober
“landscape”, an intense bereavement,
even at the functional level.
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TROPEÇO
Ref: C. B. T

Materiais: Cortiça
Cork

Medidas: C 500 A 400 P 425 mm

Designer
Filipe Ventura

Esta peça de assent u de questionamento da possibilidade de utilização
de um material orgânico, responsivo
e contextualizado, na ideia de construção de um sólido para objetivos
estritamente funcionais, integrando e/
ou interligando função (razão) à Natureza (irracional).

This seat piece served as a questioning of the possibility of using an organic, responsive and contextualized
material to the idea of building a solid
for strictly functional purposes, integrating and/or connecting function
(rational) to nature (irrational).
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FGV é uma marca de mobiliário, com
design de Filipe Ventura.Adotando os
princípios processuais e técnicos da
marcenaria, ergonomia e uma inovadora combinação de diferentes materiais. As peças FGV procuram criar
uma nova coleção de mobiliário para
espaço contemporâneos.

FGV is furniture brand, designed by
Filipe Ventura. Adopting the principles of procedural and technical joinery, ergonomics and an innovative
combination of different materials.
FGV pieces seek to create a new collection of furniture for contemporary
space.

O processo por detrás da criação é
inspirado em diversas artes e transforma-se numa experiência de design de objeto e das suas múltiplas
facetas, numa profunda exploração
do seu valor formal e simbólico. Uma
abordagem em que os contornos são
deixados em aberto para que o futuro
detentor os explore.

The process behind the creation is inspired by different arts and becomes
an experience of object design and
its multiple facets, a deep exploration
of its formal and symbolic value. An
approach where the contours are left
open for the future owner to explore.

Cada objeto é o resultado de uma
abordagem experimental, de uma
pesquisa detalhada dos materiais, das
técnicas e dos processos produtivos,
com um profundo respeito estético,
para chegar a uma marca de mobiliário de grande qualidade.
Todos os móveis têm uma edição
limitada a 20 exemplares, certificados
e numerados individualment e, encontrando-se todas eles registados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Direção de Marcas e Patentes.

Each object is the result of an experimental approach, a detailed research of materials and techniques,
with a deep aesthetic respect, and
also the processes to reach a brand of
high-quality furniture.
All furniture has a limited edition of
20 exemplaries, certificated and individually numbered, lying all registered
at the National Institute of Industrial
Property, Directorate of Patents and
Trademarks.

LISBOA

Designer
Filipe Ventura

Ref: A. L

Materiais: MDF folheado a madeira
de nogueira americana
Materials: MDF Veneer American
Walnut wood

Medidas/Measures: C 3150 A 700 P 1030 mm

A cidade de Lisboa é principalmente
um centro de interrelações sociais,
unindo num espaço uma grande diversidade de trocas culturais e de
aglomeração de ideias e vontades,
potenciando-as. Com este sofá procura-se introduzir no mercado uma peça
de assento que reúne, na mesma peça,
outras funcionalidades que as pessoas
necessitam, tais como uma pequena
biblioteca ou expositor de estatuetas,
espaços para revistas ou jornais, etc.. ,
tornando-se não só um assento como
também um espaço centralizador,
multifacetado e potenciador de várias
vontades.

The city of Lisbon is mainly a center of
social interrelations, joining in a space
a great diversity of cultural exchanges
and agglomeration of ideas and wills,
enhancing them. This sofa seeks to introduce in to market a seat that gathers in one piece, other features that
people need, such as a small library or
statuettes exhibitor, spaces for magazines or newspapers, etc .., becoming
not only a seat as well as a space centralizer, multifaceted and enhancer of
several wills.

VOLÚPIA
Ref: MA. TA

Materiais: Madeira maciça de carvalho/
Palhinha
Materials: Solid American walnut wood/
rattan wood

Medidas/Measures: C 450 A 25 P 350 mm

Designer
Filipe Ventura

Peça muito arquitectónica, um paralelipípedo revelando toda a sua massa e
construção, com áreas funcionais muito demarcadas. Como que um bloco
construído no topo de um terreno.
Construída em madeira maciça de
carvalho e com trabalho de empalhamento.

Very architectural piece, a parallelepiped revealing all its mass and
construction, with very marked functional areas. As a building block built
on top of a land.

GRAÇA

Designer
Filipe Ventura

Ref: A. G

Materiais: Madeira maciça de nogueira
americana/Palhinha
Materials: Solid American walnut wood/
rattan wood

Medidas/Measures: C 410 A 780 P 435 mm

Banco alto transpondo o local onde
o ateliê se encontra, evidenciando
como sendo um espaço no alto de
uma colina, de múltiplas interrelações
culturais, de diverso movimento e de
grande simplicidade. Mobiliário este
executado em madeira maciça de
nogueira americana, com trabalho de
empalhamento também executado na
Graça.

Bar stool transposing where the studio is located, evidencing as a space
at the top of a hill, of multicultural interrelationship,s of diverse movement
and of great simplicity.

SAPATEIRA
Ref: MA. S

Materiais: Madeira maciça de freixo
Materials: Solid ash wood

Medidas/Measures: C 780 A 465 P 365 mm

Designer
Filipe Ventura

Móvel de apoio em madeira maciça
de freixo para arrumo de sapatos. Objecto muito rectilíneo e simples, principalmente com uma vertente muito
funcional, em que esta e a estrutura
são o essencial do móvel.

Support furniture in solid ash wood
for stowing shoes. Object very rectilinear and simple, especially with a
very functional aspect, where this and
the structure are the essentials of the
furniture.

COLUNA
Ref: MA. CO

Materiais: Madeira maciça de pinho
Materials: Solid pine wood

Medidas/Measures: C 300 A 1100 P 300 mm

Designer
Filipe Ventura

É uma peça de suporte para estatuetas ou pequenas esculturas, trazendo novamente para as habitações
suportes que potenciem a leitura individual de objectos. Trata-se de um
objecto dicotómico, por um lado com
uma leitura frontal de interligação
com a matéria do objecto exposto e
outra, lateral, libertando-o para a uma
leitura exclusiva.
Peça esta feita em pinho e queimado
posteriormente, construindo uma leitura de tempo.

It is a support piece for statues or small
sculptures, bringing back to housing
supports that enhance the individual
reading of objects. It is a dichotomous
object, on the one hand with a front
reading interconnection with the matter of the subject exposed, and on a
lateral side, freeing him for an exclusive reading.
Piece made of pine wood and burned
subsequently, constructing a time
reading.

PALLADIO
Ref: C.M.P

Materiais: Aglomerado de cortiça
Materials: Agglomerated cork

Medidas/Measures: C 300 A 400 P 300 mm

Designer
Filipe Ventura

Continuando a experimentação dos
aglomerados de cortiça, “Palladio” é
uma peça arquitectural tendo como
referência a “Villa la Rotunda” do
arquitecto italiano Andrea Palladio
(1508-1580) transpondo e avaliando
a noção de cerramento e de fachada
no mobiliário. Este tanto pode servir
como assento, como pequena mesa
de apoio.

Continuing the testing of agglomerated cork, “Palladio” is an architectural
piece with reference to the “Villa La
Rotunda” of the Italian architect Andrea Palladio (1508-1580) transposing
and evaluating the notion of clenching
and facade in furniture. This can either
serve as a seat, or as a small coffee table.
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