


Inspirada nas mais recentes tendências de cor, fragrância e design de moda, a 

Castelbel criou a colecção Portus Cale, uma linha ecléctica de sabonetes de 

toucador e produtos para a casa produzidos artesanalmente em Portugal.

HISTÓRIA DA MARCA PORTUS CALE

O nome de Portugal deriva da designação latina “Portus Cale”, antiga cidade e porto onde hoje em dia se localiza a 

cidade do Porto.

A gama Portus Cale da Castelbel reúne um conjunto de exclusivas e sofisticadas colecções de fragrâncias para o lar que 

pretendem capturar o espírito do Porto, nomeadamente a sua história e tradições. 

Os produtos Portus Cale foram lançados pela Castelbel em 2007, no seguimento de um pedido da cadeia americana de 

lojas de luxo Nordstrom que na altura procurava uma colecção de luxo para Corpo e Casa feita na Europa para 

vender em exclusivo nas suas lojas.

Nas suas linhas orientadoras a Nordstrom solicitava uma gama completa de casa que seguisse as últimas tendências da 

moda, design de interiores e fragrâncias. Estas linhas especificavam, ainda, que os produtos seriam inteiramente 

fabricados à mão e em Portugal, traduzindo-se num sentimento de luxo e exclusividade. Seguindo estas directrizes, 

produziram-se várias colecções de difusores, velas e sets de sabonetes.

A gama Portus Cale é desde então, inspirada na herança histórica da Europa do Sul, nomeadamente pela utilização da 

coroa como parte do logo, reflexo das tradições de realeza e do legado que está presente um pouco por todo o lado em 

Portugal, desde monumentos a azulejos característicos das casas portuguesas. O alargamento desta oferta ao mercado 

internacional traduziu-se num enorme sucesso que se ficou a dever fundamentalmente à excelência e exclusividade dos 

produtos.

Com o aumento da procura por parte dos clientes, a Castelbel sentiu a necessidade de continuar a desenvolver novas 

colecções Portus Cale, passando a oferta das 3 iniciais às 11 actualmente disponíveis.

PORTUS CALE - GOLD AND BLUE
Marca premium da Castelbel Porto 



Inspirada nos tradicionais 
azulejos portugueses, que 

durante séculos fizeram parte 
da decoração dos mais nobres 
palácios portugueses, Portus 

Cale Gold & Blue é a primeira 
colecção em cerâmica da 

Castelbel. 

No seguimento do êxito de 
colaborações anteriores, a 

renovação da parceria entre o 
Groupe GM e a marca Portus 

Cale, oferece ao mercado 
hoteleiro uma fragrância fresca 
e suave, com notas de saída de 

bergamota, limão e 
jacinto-de-água, com notas de 

coração de pimenta rosa, 
jasmim e íris, e notas de fundo 
de âmbar, patchouli, almíscar e 

vetiver.

A combinação apetecível do 
azul e branco, tão característico 
da azulejaria portuguesa, com 
detalhes dourados, confere ao 

ritual do banho um ornamento 
surpreendente e distintivo.

Linha de Hotel 

Sabonete Aromático

Champô | Amaciador | Gel de Banho | Loção Corporal

BISNAGAS  OPACAS COM TAMPA FLIP-TOP
1.35 fl.oz | 40 ml 

LINHA DE HOTEL

CAIXA DE CARTÃO 
0.88 oz. | 25g 

CREME DE MÃOS 
0.5 oz. | 15 ml 
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PORTUS CALE -PINK PEPPER & JASMINE 

PORTUS CALE -PINK PEPPER & JASMINE 


