
Na 47ª edição da ModaLisboa, o Bom Petisco 
marca a sua estreia como patrocinador 
oficial do evento. Reconhecido pela sua 
capacidade única de combinar tradição e 

inovação, o Bom Petisco associou-se ao arquiteto Duarte 
Caldas e lançou-lhe um desafio: “interpretar a ligação 
entre a marca e o evento”, tal como explica Maria 
Felgueiras, diretora de Marketing da marca. De acordo 
com o tema desta edição – together – o arquiteto 
elaborou duas obras artísticas sob o lema “Together 
Takes Two”.

O resultado vai estar à vista no Pátio da Galé, onde 
mais de 80 000 tampos de latas dão origem a uma 
obra artística que interpreta o tema da 47ª edição da 
ModaLisboa. Através da sobreposição de peças, a obra 
pretende explorar a ideia de dualidade implícita no tema 

together. A Praça do Município também irá contar com 
a presença da marca, onde será instalado um banco 
público da autoria do arquiteto Duarte Caldas. A partir 
do material das latas de Bom Petisco, é uma peça que 
explora a diversidade de posições que duas pessoas 
podem assumir ao sentar-se num banco.

Paralelamente, o calendário do evento conta com 
uma ação de charme proporcionada pela marca, 
no espaço da imprensa. No Sábado, dia 8, o Chef 
Hugo Nascimento promete desmistificar a conserva, 
comprovando que o Bom Petisco é mais do que uma lata 
de conserva – pode ser o ponto de partida para pratos 
de autor. Como a primeira marca de alimentação da 
grande distribuição a consagrar-se patrocinador oficial 
da ModaLisboa, o Bom Petisco vem assim provar que 
está à altura do desafio.

Pela primeira vez, o Bom Petisco é este ano patrocinador oficial  
da ModaLisboa. Líder de mercado, a marca quer agora elevar  

a categoria das conservas de peixe. Para esta ocasião, juntou-se  
a dois jovens talentos nacionais – o arquiteto Duarte Caldas e o Chef 

Hugo Nascimento – para criar uma nova experiência Bom Petisco
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Nascido em Lisboa, em 1976, logo se tornou numa 
criança irrequieta e curiosa. Estudou com a ambição 
de seguir arquitetura, mas foi a arte da cozinha que 
o conquistou. Em 1996, conheceu o Chef Vítor Sobral, 
que rapidamente se apercebeu do seu talento e,  
em 2004, no Restaurante Terreiro do Paço, assumiu 
pela primeira vez a posição de Chef de cozinha.

Hoje, lado a lado com Vítor Sobral, mais do que Chef, 
é empreendedor. Em Lisboa, passa grande parte do 
tempo nos restaurantes Tasca da Esquina, Peixaria  
da Esquina e Balcão da Esquina. No estrangeiro,  
em cidades como Luanda e São Paulo, é consultor  
nos restantes restaurantes do grupo. Além disso,  
é consultor gastronómico, food stylist, formador  
e conferencista.

Em 2013, foi capa da revista Timeout Lisboa.  
É ainda autor do ‘Livro das Sanduíches do Chef  
Hugo Nascimento’.

Duarte Caldas (n.1984), arquiteto, vive e trabalha  
em Lisboa.

É Mestre em Arquitetura pela Universidade Autónoma  
de Lisboa (2009) tendo frequentado entre 2006 e 2007  
a Universidade La Salle em Barcelona.

Colaborou com o Atelier José Adrião Arquitetos (2007) 
e estabeleceu-se em Berlim entre 2009 e 2013, onde 
trabalhou com os Arquitetos Thomas Kroger e Gonzalez 
Hasse AAS. Em 2014 fundou em Lisboa Estúdio DC.AD  
– Duarte Caldas . Architecture Design, onde desenvolve 
atualmente projetos de arquitetura e interiores para 
tipologias residenciais, comerciais e culturais.

Mais em: www.dc-ad.com
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