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Equador
EN  A collection inspired by the green and dense landscapes  
of São Tomé e Principe, these Islands situated at 300 km from  
the western coast of Africa are intercepted by the Equator passing 
through the little Ilhéu das Rolas. 

The warm and humid climate, the quiet blue sea, the 
sympathy of the people and the fascinating landscape of fresh green 
and intense colours ranking brightness throughout the day, transmit 
an elementary idea of existence, a source of comfort and satisfaction. 

Equador collection offers a vast colour palette of tones 
and lighter shades where the colour green is particularly influent 
somehow tinting all other hues. 

Printed fabrics with landscapes, palm trees, leaves, spot and 
watery patterns in natural compositions such as linen, cotton, juta, 
jacquard and velvet raise the idea of a still life where quality and 
contemporary style is beyond the minimal. A collection for interiors 
that want to be lived and remembered.

PT  Uma coleção que se inspira nas paisagens envolventes, verdes 
e densas de São Tomé e Príncipe, ilhas situadas a 300 km da costa 
ocidental africana, junto à linha do Equador que atravessa o pequeno 
Ilhéu das Rolas. 

O clima quente e húmido, o mar calmo e azul, a simpatia do 
povo são-tomense e a paisagem inebriante de verdes intensos e frescos 
que variam de brilho durante o dia, transmitem uma ideia elementar  
de existência, um sentido de conforto e satisfação. 

A coleção Equador reflete os tons, cores e sombras nos vários 
tecidos que se coordenam facilmente entre si. Os tons de verde estão 
particularmente presentes, passando para os tons profundos de azul, 
deixando a sua marca nas cores leves e neutras como as sombras de  
um fim de tarde em São Tomé. 

Tecidos estampados com paisagens, folhas, palmeiras, manchas 
e texturas em composições naturais como o linho, algodão, juta, 
jacquards e veludo, elevam o ideal de uma vida calma e de qualidade,  
em que o estilo contemporâneo se sobrepõe ao minimalismo nos 
interiores que querem ser vividos e relembrados . 
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[PG.1] B108 Pico, printed silk/seda estampada 
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B109 Cabumbé, printed velvet/veludo estampado
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B111 Dóce; B112 Monte Café; B114 Leve-Leve

 B101 Omali; B105 São Tomé, printed linen/linho estampado

←

— Opuntia sp.
Género nativo de 
todo o continente 
Americano. Quando 
introduzido em habitats 
exóticos transforma-se 
em praga, combatida 
com recurso a parasitas 
naturais. Possui  
formas inusuais  
e flores atrativas.

←
From left to right
Esquerda para direita

— Mammillaria sp.
Com cerca de 17 
espécies conhecidas, 
maioritariamente 
nativas do México, mas 
também encontradas 
no sudoeste dos EUA 
e em alguns países 
da América Central 
e do Sul. Algumas 
espécies selvagens 
estão ameaçadas de 
extinção.

— Wigginsia sellowii
Nativas do Sul do 
Brasil, Uruguai e 
Norte da Argentina. 
Plantas usualmente 
solitárias, possuem no 
topo flores de pétalas 
amarelas. Com o passar 
do tempo adquirem 
formas diferentes das 
juvenis.

—  Astrophytum 
myriostigma

Planta ornamental 
nativa das terras altas 
do nordeste e centro 
do México, definida 
pela presença de 
estrias verticais que lhe 
atribuem forma estrelar 
quando jovem.  
No estado selvagem 
a haste encontra-

-se coberta por 
uma flocagem 
esbranquiçada.  
Produz flores amarelas, 
podendo demorar seis 
anos a florescer.

—  Mammillaria 
rhodantha

Planta geralmente 
solitária mas que pode 
também nascer em 
pequenos aglomerados. 
Coberta de espinhos, 
desde a base ao topo. 
As suas flores variam 
entre o rosa vivo e o 
roxo. A subespécie 
aguenta temperaturas 
de até -4º.
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B106 Príncipe, printed linen/linho estampado

→
From left to right
Esquerda para direita

— Euphorbia milii
Arbusto espinhoso e 
bastante ramificado 
originário de 
Madagáscar, 
especialmente 
utilizado como planta 
ornamental e como 
proteção em cercas 
vivas. Pode atingir os 
2,5 metros de altura. 
Floresce durante todo 
o ano, apresentando 
interessante valor 
paisagístico.

— Euphorbia sp.
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B101 Omali; B111 Dóce; B110 Papaia; 
B103 Monte Rosa

B117 Jaca, linen voile/voile de linho, 3m width/largura

B109 Cabumbé, velvet/veludo; B110 Papaia; 
B112 Monte Café; B118 Atlântico

B108 Pico, silk/seda; B111 Dóce

←

— Crassula ovata
Conhecida como a 
‘Planta da Sorte’ ou 
‘Árvore da Amizade’, 
é nativa da África do 
Sul e frequentemente 
utilizada como planta 
de interior. De fácil 
e rápida propagação, 
a planta desenvolve 
pequenas flores 
brancas ou rosa.

←

— Opuntia cylindrica
Planta em forma  
de bastão que pode 
atingir os 4 metros  
de altura. Espécie 
nativa do Equador e do 
Peru, propagando-se 
entre os 2 mil e os 3 mil 
metros de altitude.  
Desenvolve flores 
de cor vermelha. 
Distribui-se 
mundialmente como 
planta ornamental.
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B110 Papaia; B101 Omali; B112 Monte Café

B107 Lagoa Azul, printed linen/linho estampado

B111 Dóce; B118 Atlântico; B105 São Tomé;  
B101 Omali

B112 Monte Café; B110 Papaia; 
B105 São Tomé

→
From left to right
Esquerda para direita

— Ferocactus sp.
Cato largo de forma 
barrilada com grandes 
espinhos e pequenas 
flores. Existem cerca de 
30 espécies difundidas 
pelo sudoeste dos 
EUA e noroeste do 
México. Habitam áreas 
desérticas, podendo 
sobreviver a geadas 
e calor intenso. A cor 
das flores depende da 
espécie, variando entre 
o rosa, o amarelo,  
o vermelho ou o roxo.

— Euphorbia sp.

— Opuntia microdasys
Espécie nativa e 
endémica do centro  
e norte do México. 
Não apresenta 
espinhos mas sim 
aglomerados amarelos 
ou brancos. Catos de 
cultivo popular.

→

—  Sedum rubrotinctum 
(ou Sedum 
guatemalense)

Amplamente 
difundida como planta 
ornamental, podendo 
ser cultivada em jardins 
ou vasos. Desenvolve 
flores amarelas e a sua 
folhagem assemelha-se 
a guloseimas. Por ser 
venenosa pode causar 
irritações dérmicas 
várias quando tocada.

—  Opuntia stricta  
(ou Opuntia dillenii)

Proveniente de 
habitats semiáridos, 
regiões temperadas 
subtropicais, tropicais 
e quentes. Pode atingir 
os 2 metros de altura e 
produz flores amarelas 
brilhantes na primavera 
e frutos vermelhos- 

-arroxeados no verão.
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B101 Omali; B116 Carambola; B115 Goiaba

←
Top to bottom
Cima para baixo

— Orquídea cattleya sp.
Género muito 
popularizado de flores 
grandes e vistosas, 
amplamente disponível 
nos circuitos 
comerciais. Contam-se 
112 espécies dispersas 
pelas florestas tropicais 
da América Latina. 
Adaptam-se a vários 
climas desde que não 
desérticos ou gelados.

— Pteridium aquilinum
Vulgarmente 
conhecido como Feto. 
É um dos organismos 
vegetais de distribuição 
mais ampla, estando 
presente em zonas 
temperadas e 
subtropicais de 
ambos os Hemisférios, 
exceto na Antárctida. 
A sua dimensão é 
variável, desde plantas 
pequenas a arbóreas.
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B111 Dóce; B112 Monte Café; B110 Papaia

B101 Omali; B106 Príncipe, printed linen/
linho estampado

B103 Monte Rosa; B111 Dóce; B110 Papaia

B100 Abacaxi

→
From left to right
Esquerda para direita

—  Mammillaria 
prolifera

Espécie endémica do 
Noroeste do México, 
Cuba, Haiti e Texas, 
tem como habitat 
natural desertos áridos 
mas disseminou-se 
mundialmente como 
planta ornamental. 
Cato de forma 
globulosa do qual 
nascem flores brancas  
e amarelas, e frutos  
de cor vermelha- 

-alaranjada.

—  Mammillaria 
rhodantha  
fera-rubra

Espécie solitária e 
de pequeno porte 
encontrada em 
altitudes de até 2 mil 
metros, distribuída 
por alguns estados 
do México. As suas 
flores de cor magenta 
florescem da primavera 
ao outono.

→

— Cereus hidmannianus
Cato de corpo 
alongado e crescimento 
colunar proveniente 
da América do Sul. 
Deve o seu nome à 
palavra latina cēreus que 
significa ‘vela fina’, uma 
evocação à sua forma. 
O género inclui 33 
espécies.

→

—  Opuntia sp.
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B115 Goiaba, soft linen/linho suave, 3m width/largura

←
From left to right
Esquerda para direita

—  Euphorbia 
canariensis

Espécie endémica 
e um dos símbolos 
identificativos das Ilhas 
Canárias, crescendo 
em ambientes áridos 
e húmidos até 1110 
metros de altitude.  
A planta não ultrapassa 
os 4 metros de 
altura mas cresce 
em aglomerados 
que ocupam vastas 
áreas, permitindo a 
manutenção de micro 
habitats no seu interior, 
nos quais habitam 
várias espécies animais 
e vegetais. Produz 
flores de tonalidade 
vermelha-verde.

— Opuntia dillenni

— Euphorbia sp.

— Euphorbia globosa sp.
Natural do Cabo 
Oriental da África 
do Sul. A espécie 
não ultrapassa os 10 
centímetros de altura  
e as hastes têm também 
diâmetro reduzido.  
As suas flores apresentam 
cor amarela-esverdeada.
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B105 São Tomé, printed linen/linho estampado

→

—  Ferocactus sp. 
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barbara osorio fabrics
EN  It is a new brand created as a result of several years  
of work in this area. This project values a contemporary image  
and an elementary concept where the fabric plays the main role.  
It is considered as a final product without being associated with  
any specific kind of decoration or lifestyle. 

The fabric is interesting for all its inherent characteristics  
— yearns, texture, pattern and colour. The excellent combination  
of all these aspects creates an interesting end result, innovative  
and desirable. This is our aim, to offer the best.

PT  Trata-se de uma nova marca criada na sequência de vários 
anos de trabalho nesta área. Neste projeto valorizamos uma imagem 
contemporânea e leve, e o conceito elementar que permite ao tecido ser 
o principal protagonista. É interpretado como produto f inal, por si só, 
sem ser associado a um género especif ico de decoração ou lifestyle. 

O tecido é interessante por todas as suas características inerentes 
— fio, textura, padrão e cor — e é a excelente combinação de todos  
estes aspetos que permite alcançar um resultado final interessante, 
inovador e apetecível. É este o nosso objetivo, oferecer o melhor. 
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  pg. 1
From left to right
Esquerda para direita

— Euphorbia sp.
Género muito amplo 
e diversificado de 
plantas florescentes 
que inclui mais de 2000 
espécies de grande 
variedade morfológica. 
Algumas espécies 
estão difundidas em 
zonas temperadas, 
outras encontram-se 
espalhadas do Sul 
e Este da África e 
Madagáscar, e nas 
zonas tropicais da Ásia 
e das Américas. 

— Espostoa sp.
Género de cato colunar 
que compreende 16 
espécies, proveniente 
dos Andes, Sul do 
Equador e Peru. 
Vive em altitudes 
compreendidas entre 
os 800 e os 2500 
metros. O seu fruto 
é comestível. Planta 
coberta de espinhos 
e uma espécie de 
penugem branca.

—  Pachypodium 
lamerei

Planta semitropical 
com grandes espinhos, 
folhagem apenas no 
topo e flores brancas 
fragrantes. Fácil 
cultivo, propagação 
e crescimento. Pode 
atingir até 6 metros 
quando no exterior  
e até 2 no interior.

   pg. 12
From left to right
Esquerda para direita

— Kalanchoe sp.
Género de plantas 
de origem africana 
com cerca de 125 
espécies conhecidas. 
Não ultrapassa os 30 
centímetros de altura. 
Floresce durante o 
inverno e primavera, 
formando flores de 
cores variadas.

— Opuntia sp.

— Euphorbia milii

— Cleistocactus sp.
Género de cato colunar 
que compreende cerca 
de 49 espécies, nativo 
das zonas montanhosas 
do Peru, Bolívia e 
Argentina. O seu 
nome deriva do grego 
kleistos, que significa 
‘fechado’, uma vez que 
raramente as suas flores 
desabrocham.

  pg. 2 & 3
From left to right
Esquerda para direita

— Hibiscus sp.
Género disseminado 
nas regiões subtropicais 
e tropicais que abarca 
mais de 200 espécies. 
Apresenta flores 
coloridas e folhas 
exuberantes. Cultivo 
económico de carácter 
essencialmente 
ornamental.

— Cyperus papyrus
Planta aquática 
proveniente do  
Delta do Rio Nilo.  
O seu talo pode  
atingir até 6 metros  
de comprimento.  
No antigo Egipto  
o miolo era utilizado  
na produção do papiro,  
e a casca, depois 
de seca, permitia a 
confecção de cestos, 
camas e barcos.

—  Dracaena sp.
Género que 
compreende 40 
espécies divididas 
em dois grupos: as 
árvores que crescem 
em solos áridos ou 
áreas semidesérticas; 
e os arbustos que se 
desenvolvem sob a 
sombra das florestas 
tropicais. Estas plantas 
devem o seu nome 
comum à cor vermelha- 

-viva da seiva produzida 
por algumas espécies, 
comercializada com o 
nome de ‘sangue-de- 

-dragão’.

— Ananas bracteatus
Conhecido como 
‘Abacaxi-Vermelho’ 
ou ‘Ananás-Vermelho’ 
é uma planta não 
comestível de grande 
valor ornamental, 
de folhas estreitas e 
nuances avermelhadas 
no centro da roseta. 
Planta típica de climas 
subtropicais e tolerante 
aos tropicais, nativa 
de alguns países sul 
americanos.


	BarbaraOsorio_CatalogoCapa_Final
	BarbaraOsorio_CatalogoMiolo_Final

