


MARCA PREMIUM DE CASTELBEL PORTO 

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 encontra 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, sentiu-se a necessidade de continuar a desenvolver novas colecções 

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



Champô Amaciador Gel de Banho Loção Corporal Sabonete Aromático

PORTO: Rua de Santos Pousada 350 E3 | 4000-479 Porto | Portugal | Tel.: +351 225 574 387 | Fax: +351 225 574 388
MADRID: C/ Manuel Tovar, 42 2º | 228034 Madrid | España | Tel.: ++34. 914 310 614 | Fax.: +34. 914 310 880

Com uma imagem sofisticada e um aroma frutado, suave, fresco e distintivo, que 

reproduz fielmente o perfume inebriante que se desprende das ameixoeiras em flor, a 

colecção Portus Cale Plum Flower inspira-se nas mais recentes tendências de cor, 

fragrância e design, para dar um toque de exclusividade à sua rotina diária.

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

 CAIXA DE CARTÃO 
0.88 oz. | 25g 

 CREME DE MÃOS 
0.5 oz. | 15 ml 

PORTUS CALE – PLUM FLOWER
Linha de Hotel 

www.groupegm.pt


