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CAPA  COVER

Impermeável super light Waterproof  
tecido exclusivo exclusive fabric HERNO
Camisa Shirt oxford light MAZZARELLI 
Jeans 10.5OZ PT05



DRESS CODE 
NO MASCULINO

MEN’S DRESS CODE  

Descubra um mundo onde a arte de bem vestir nasce de uma 
busca constante. Pelas marcas que ditam tendências, pelos 
tecidos mais inovadores, pelos materiais mais exclusivos. 
Onde o clássico e o casual, o intemporal e o trendy, se encon-
tram e se reinventam à medida do gosto, exigência e lifestyle 
do homem atual – o homem “do mundo”, cuidado mas des-
contraído, atento ao que é tendência mas seguro do seu estilo. 
Onde o design masculino se distingue pela elegância do corte 
e acabamentos de elevada qualidade. Onde o expertise em 
tecidos surpreende pelas propostas de texturas e detalhes que 
marcam a identidade de cada peça. 
Onde cada gesto e cada peça aspira à perfeição. 
Bem-vindo ao Rosa & Teixeira. 

Discover a world where the art of well-dressing is born from a 
constant pursuit. Of brands that dictate trends, of the most inno-
vative fabrics and the most exclusive materials. Where classic, 
casual, timeless and trendy meet and reinvent themselves to the 
preference, requirement and lifestyle of the modern man – the 
man “of the world,” cared for but relaxed, attentive to trends, but 
confident of his style.
Where the masculine design stands out through the elegance of the 
cut and the high quality f inishes. Where the expertise in fabrics 
surprise through the proposals of textures and details that mark 
the character of each piece. 
Where every gesture and every piece aspires to perfection.
Welcome to Rosa & Teixeira.



LISBOA
Cidade amena 
e soalheira

Ergue-se nas suas 
sete colinas para 
abraçar o Tejo. Cidade 
de edifícios histó-
ricos onde os séculos 
se cruzam, de estrei-
tos bairros típicos 
onde ecoa o Fado, de 
miradouros que se de- 
bruçam sobre paisa-
gens únicas, Lisboa 
é para ser (re)des-
coberta.



LISBON
A mild and sunny city 

Stands out on its 
seven hills to embra-
ce the Tagus. City of 
historic buildings 
where centuries meet, 
with narrow neigh-
bourhoods where Fado 
echoes, with vantage 
points that overlook 
unique landscapes, 
Lisbon is to be (re)
discovered.



 

Calça em canvas 
Canvas trousers, 
algodão cotton stretch 
"Colors" PT01
Écharpe em linho 
Linen scarf  MARZULLO

Camisa desportiva em linho Casual shirt in linen GIAMPAOLO
Pulseira Bracelet TATEOSSIAN
Perfume CARTHUSIA
Carteira Wallet SALVATORE  FERRAGAMO

Relógio Watch Breitling, Boutique dos Relógios Plus



Cinto Belt ROSA & TEIXEIRA Camisa desportiva em linho Casual linen shirt GIAMPAOLO 
Perfume CARTHUSIA Lenço em seda Silk scarf ROSA & TEIXEIRA; Pólo ice cotton Polo ZANONE
Camisola em algodão Cotton sweatshirt com/with zip DELLA CIANA

Óculos de sol Sunglasses Frency & Mercury, André Opticas



PEDRO

Blusão de camurça Suede jacket MANDELLI
Pólo ice cotton Polo ZANONE

Calça Príncipe de Gales 
Trousers Prince of Wales super slim PT01

Mocassins em couro Moccasins in leather HOGAN
Pulseira Bracelet TATEOSSIAN

 

HÉLDER

Blusão em pele Jacket in leather SERAPHIN
Camisa Shirt MAZZARELLI

Calças Trousers jacquard super slim PT01
Cachecol em seda e caxemira Silk and cashmere scarf LORO PIANA

Mocassins em couro Moccasins in leather HOGAN





Blusão em pele 
Jacket in leather SERAPHIN
Camisa Shirt MAZZARELLI

Calças Trousers super slim 
em sarja in twill PT01



Casaco Jacket stretch HERNO
Camisa em sarja fina 

Shirt in f ine twill MAZZARELLI
Jeans slim PT05

Cinto em camurça Belt in suede 
ROSA & TEIXEIRA

Ténis em camurça Trainers in suede HOGAN
Trolley SALVATORE FERRAGAMO 

Óculos de sol  Sunglasses 
Frency & Mercury, André Opticas



Camisas desportivas em linho 
Casual shirts in linen GIAMPAOLO

Óculos de sol Sunglasses
Dita Flight 004, André Opticas 

Sapatos em camurça Shoes in suede HOGAN 
Cinto em camurça Belt in suede ROSA & TEIXEIRA
Carteira Wallet SALVATORE FERRAGAMO

Relógio Watch IWC, Boutique dos Relógios Plus



Pulseira Bracelet TATEOSSIAN
Écharpe de linho Linen scarf MARZULLO
Calça de sarja em algodão stretch 
Twill trousers in stretch cotton 
com forro/with lining “Jungle” PT01
Pullover em algodão/in cotton ZANONE
Perfume AQUA DI PARMA

Caneta Pen S. T. DUPONT e/and Smartphone Verthu, 
Boutique dos Relógios Plus



Fato 100% lã com bolso de luva 
Suit 100% wool with breast pocket CANALI
Camisa Shirt em/in sea island cotton GIAMPAOLO
Cinto Belt ROSA & TEIXEIRA
Gravata em seda feita à mão 
Handmade silk tie MARZULLO
Sapatos Shoes em/in box calf  cosidos à mão 
hand sewn SALVATORE FERRAGAMO

Óculos de sol  Sunglasses 
Frency & Mercury, André Opticas
Relógio Watch Breitling, 
Boutique dos Relógios Plus



Fato Suit super 120, 100% lã wool 
travel natural comfort CANALI 

Camisa Shirt em/in sea island cotton 
ROSA & TEIXEIRA

Gravata em seda Silk tie NICKY TIES
Sapatos Shoes em/in box calf cosidos à mão 

hand sewn e/and Porta documentos 
Documents case SALVATORE FERRAGAMO



Fato Suit super 120, 100% lã wool CANALI
Camisa Shirt em/in sea island cotton GIAMPAOLO
Gravata em seda 7 pregas feita à mão 
Handmade tie in silk 7 pleats MARZULLO
Pin em seda feito à mão no Japão 
Silk pin handmade in Japan
Sapatos Shoes em/in box calf ALLEN EDMONDS

Relógio Watch IWC,  Boutique dos Relógios Plus







Smoking 100% lã, banda de bico em seda 
Tuxedo 100% wool, silk notch lapel CANALI
Camisa de gola quebrada com vivo preto 

Wingtip collar shirt with black trim,
Laço em seda plisée Silk plisée bowtie e/and 
Lenço com estampado patchwork em seda 

Silk handkerchief with a patchwork pattern ROSA & TEIXEIRA
Botões de punho bússola Compass cufflinks TATEOSSIAN 



Fato Suit super 120, Camisa Shirt 
em/in sea island cotton, Gravata 
estreita em seda Skinny tie in silk 
e/and Lenço em seda Silk handkerchief  
ROSA & TEIXEIRA
Sapatos Shoes em/in box calf 
ALLEN EDMONDS



Fato de cerimónia em lã e seda com colete 
100% seda Luxury woollen and silk suit 
with 100% silk waistcoat CANALI
Camisa gola inglês English collar shirt FRAY
Gravata em seda Tie in silk LANVIN
Lenços 100% seda Handkerchiefs 100% silk 
ROSA & TEIXEIRA
Sapatos Shoes em/in box calf ALLEN EDMONDS
Perfumes  ACQUA DI PARMA





Combinação harmoniosa de tradição e espírito contemporâ-
neo, a alfaiataria de Rosa & Teixeira tem algo a acrescentar ao 
closet masculino: o prazer da arte de bem vestir pelas mãos de 
quem sabe criar peças personalizadas, que tornam qualquer 
ocasião num momento de pura exclusividade. 
É nas mãos do mestre alfaiate Eugénio Gomes que nasce ca- 
da peça com a assinatura do serviço de confeção por medida  
Rosa & Teixeira. Quer seja num estilo clássico e formal ou 
mais casual e trendy, a qualidade, a exclusividade e a atenção 
aos detalhes estão presentes em cada gesto feito de experiência. 
Tirar medidas, aplicar moldes, traçar as marcações a giz, cor-
tar, trabalhar cuidadosamente as entretelas, coser ponto por 
ponto, voltar a provar, fazer os ajustes necessários… Assim 
é criada uma peça que impressiona pela perfeição. Que exi-
ge uma profunda pesquisa e selecção dos melhores tecidos 
e matérias-primas, e o saber para a sua adequada aplicação. 
Em alfaiataria o tempo é amigo da perfeição, e a cada prova 
o cliente vive uma experiência sensorial e intelectual, em que 
tem oportunidade de descobrir que nada nesta arte é por aca-
so: a escolha do tecido, do ponto e do acabamento, a pureza 
das linhas… Uma complexidade que se torna simples quando 
a peça é finalizada e se transforma numa segunda pele – úni-
ca como quem a veste. 

À MEDIDA 
DA PERFEIÇÃO 

Serviço disponível em Lisboa
T. 21 311 03 50  •  rosaeteixeira@rosaeteixeira.pt





Blending the harmonious tradition with the contemporary spirit, 
the tailoring of Rosa & Teixeira has something to add to the mas-
culine closet: the pleasure of the art of well-dressing at the hands 
of those who know how to create personalised pieces that make 
any occasion, a moment of pure exclusivity.It is at the hands of 
the master tailor Eugénio Gomes that each piece is born with the 
signature of Rosa & Teixeira. Whether in a classic and formal 
style or a more casual and trendy one, the quality, the exclusivity 
and attention to detail are always present in every gesture made 
with experience.
Taking measurements, applying patterns, tracing in chalk, cut-
ting, carefully working the interlinings, sewing point by point, 
retrying and make the necessary adjustments ... Thus is created 
a piece that impresses for perfection. Requiring a thorough search 
and selection of the best fabrics and raw-materials, as well as the 
knowledge for its proper usage.In tailoring, time is a friend of 
perfection, and at each trial the customer lives a sensorial and 
intellectual experience, in which he has the opportunity to dis-
cover that nothing in this art is done by accident: the choice of the 
fabric, the stitching and the f inishing, the pureness of the cotton ... 
A complexity that becomes simple when the piece is f inalized and 
becomes a second skin – as unique as he who wears it.

A MEASURE 
OF PERFECTION

Service available in Lisbon
T. 21 311 03 50  •  rosaeteixeira@rosaeteixeira.pt



PORTO 
Cidade orgulhosamente 
invicta

Mantém a sua graça de 
velho burgo, de colo-
rido casario à beira 
Douro e imponentes 
monumentos. 
E reencontra-se numa 
modernidade pulsante 
de vida, onde a arte e 
a cultura definem uma 
identidade que se man-
tém genuína. 



OPORTO 
City proudly 
invicta

Retains its refine-
ment of old burgh, 
with colourful hous-
ing along the Douro 
riverside and impres-
sive monuments. 
Reencounters itself 
in a pulsating mod-
ern life, where art 
and culture define an 
identity that remains 
genuine.



LISBOA / LISBON

PORTO / OPORTO

Av. da Liberdade, 204, R/C – 1250-147 Lisboa
T. 21 311 03 50  •  rosaeteixeira@rosaeteixeira.pt

Av. da Boavista, 3523, Edifício Aviz, Lojas 1 e 2 – 4100-139 Porto
T. 22 610 08 85  •  porto@rosaeteixeira.pt

www.rosaeteixeira.pt
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