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Editorial//

Num balanço ajustado entre arquitectura, design e decoração, plasmamos mais uma edição da House Traders 
com fortes e persuasivos argumentos.
Residências arrojadas equilibram-se com as últimas tendências de decoração apresentadas na Casa Decor 2010. 
Na House Traders de Dezembro/Janeiro sucedem-se também projectos de arquitectura verdadeiramente 
icónicos que oscilam lado a lado com sugestões exclusivas e primorosas para si e para a sua casa. 
No outro prato desta balança, o nevado refúgio Casa das Penhas Douradas antecipa um delicioso aposento 
rodeado de reluzentes mantos brancos. 
Contudo, neste equilibrado jogo de cores e design, a perfeição atinge-se graças a si, leitor, que nos continua a 
eleger como meio predilecto para conhecer o que há de melhor neste inesgotável mundo artístico. 

In an adjusted balance between architecture, design and decoration, we create yet another issue of  
House Traders with powerful and persuasive arguments.
Daring residences are balanced with the latest decoration trends presented at Casa Decor 2010.
In the December/January House Traders there are also truly iconic architecture projects that rub shoulders with 
exclusive and stunning suggestions for you and your house.   
On the other side to this scale, the snowy retreat of Casa das Penhas Dourada awaits with a delicious room 
surrounded by sparkling white blankets.
However, in this balanced selection of colours and design, perfection is achieved thanks to you, dear reader, who 
continues to choose it as a favourite means with which to find out about the best things in this inexhaustible 
artistic world.

Equilibrium
Equilibrium

PATRÍCIA RAMOS Editora | Editor
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www.design-museum.de

www.trienaldelisboa.com

www.sousacunha.pt
www.l-andvineyards.com

Frank O. Gehry Since 1997

O primeiro edifício projectado por Frank O. Gehry na Europa, o Museu de Design 
Vitra, em Weil am Rhein, na Alemanha, apresenta até 13 de Março de 2011 uma 
selecção dos projectos mais expressivos de um génio da arquitectura mundial. 
A exposição Frank O. Gehry Since 1997 revela detalhadamente 12 obras do 
arquitecto canadiano, com desenhos originais e uma multiplicidade de maquetas e 
modelos desenvolvidos para cada projecto.

³e first building designed by Frank O. Gehry in Europe, the Vitra Design Museum 
in Weil am Rhein, Germany, presents, until March 13th, 2011, a selection of the most 
expressive projects of a genius 
of world architecture. 
³e Frank O. Gehry Since 
1997 exhibition reveals 12 
works from the Canadian 
architect in great detail, with 
original drawings and plethora 
of maquettes and models 
developed for each project.

Trienal de Arquitectura de Lisboa

As part of the International Competition A House in Luanda: Patio 
and Pavilion, promoted by the Lisbon Triennial, in conjunction with 
the Luanda Triennial, Álvaro Siza Vieira, João Luís Carrilho da Graça, 
Fernando Mello Franco, Barry Bergdoll and Ângela Mingas assessed 
588 proposals, having chosen the project by Portuguese Pedro 
Sousa, Tiago Ferreira, Tiago Coelho, Bárbara Silva and Madalena 
Madureira as the winning entry. Of the academic proposals to 
improve living conditions in Bairro da Cova da Moura, the project 
from Alexandre Vicente, Maria Macedo, Nuno Segura and Tiago 
Pereira achieve first place.

No âmbito do Concurso Internacional A House in Luanda: Patio 
and Pavillion, promovido pela Trienal de Lisboa, em conjunto com 
a Trienal de Luanda, Álvaro Siza Vieira, João Luís Carrilho da Graça, 
Fernando Mello Franco, Barry Bergdoll e Ângela Mingas avaliaram 
588 propostas, tendo elegido o projecto dos portugueses Pedro 
Sousa, Tiago Ferreira, Tiago Coelho, Bárbara Silva e Madalena 
Madureira como o vencedor. Das propostas académicas para 
melhorar as condições de vida no Bairro da Cova da Moura, o 
projecto de Alexandre Vicente, Maria Macedo, Nuno Segura e Tiago 
Pereira, da UAL alcançou o primeiro lugar. 

O projecto L’and VineYards, o primeiro empreendimento 
desenvolvido pela Sousa Cunhal Turismo, ganhou o prémio de 
Melhor Empreendimento Imobiliário, na subcategoria Habitação, no 
Salão de Imobiliário de Portugal 2010. 
Situado perto de Montemor-o-Novo, as sofisticadas casas-pátio do 
complexo L’and VineYards fazem um tributo à paisagem alentejana 
e à magia do vinho.

³e L’and VineYards project, the first property developed by Sousa 
Cunhal Turismo, has won the prize for Best Property Development in 
the Habitation subcategory, at the Portugal Real Estate Fair 2010 (SIL).
Located in Montemor-o-Novo, the sophisticated courtyard houses 
of the L’and VineYards complex pay tribute to the Aletenjo’s 
landscape and the magic of wine.

Descobrir obras icónicas
Discover iconic works

www.obriverca.pt www.barreiroretailplanet.com

Depois de 12 anos aguardando aprovação, o empreendimento 
Jardins de Braço de Prata, promovido pelo Grupo Obriverca e 
projectado pelo arquitecto Renzo Piano, inicia a sua construção.
O projecto residencial de referência irá requalificar toda a zona de 
frente do rio Tejo até à zona sul do Parque das Nações. 

After 12 years awaiting planning permission, construction work has 
begun on the Jardins de Braço de Prata, developed by the Obriverca 
Group and designed by architect Renzo Piano.
³e renowned residential project will redevelop the entire Tagus 
riverfront area up to the area south of the Parque das Nações.

Inaugurado no passado mês de Novembro, o Barreiro Retail Planet 
é um espaço comercial pautado por uma arquitectura moderna e 
arrojada e por uma grande aposta na sustentabilidade. Localizado 
em plena península de Setúbal, o Barreiro Retail Planet tem uma 
área de 34 mil m² e 1750 lugares de estacionamento.  

Opened last November, the Barreiro Retail Planet is a commercial 
space enjoying modern and daring architecture, while focusing on 
sustainability. Located in the heart of the Setúbal peninsula, the 
Barreiro Retail Planet has an area of 34,000 square metres and 1750 
parking spaces.

Jardins de Braço de Prata
Projecto avança
Project advances

Barreiro Retail Planet
Espaço Diferenciador
Unique Venue

L’and VineYards
Em Destaque no SIL
Highlighted at SIL

Os Vencedores
�e Winners
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Dedicada à comercialização de ambientes de cozinha, banho e roupeiros, 
o Armazém 810 surge da fusão da AD+ e da Home Spa. Aberto em 
Matosinhos, o Armazém810 é um espaço de exposição e um  
gabinete de arquitectura e design de interiores, que quer criar  
ambientes personalizados.  

Dedicated to selling kitchen, bathroom and wardrobe environments, 
Armazém810 results from the fusion of AD+ and Home Spa. Open in 
Matosinhos, Armazém810 is a showroom and an architecture and interior 
design practice, aiming to create personalised environments. 

Ncoisas 
Multiple Choice

Armazém 810
Cozinhas e banhos por medida
Custom Kitchens and Bathrooms

Fimasil
O poder do branco
�e Power of White
A Fimasil fez nascer um novo estilo para as cozinhas. Com produção e 
design exclusivamente portugueses, as novas cozinhas são espaços  
de linhas simples, mas audazes, que resultam num ambiente sofisticado, 
no qual o branco imprime beleza e elegância, sem esquecer as 
necessidades quotidianas. 

Fimasil has brought about a new style for the kitchen. With exclusively 
Portuguese production and design, the new kitchens are spaces of simple 
yet daring lines, resulting in a sophisticated environment in which white 
instils beauty and elegance, without forgetting the daily needs.

Hélder Carneiro, mentor deste projecto de decoração, acredita que o 
design, mais do que estética, é uma estratégia de propriedade  
intelectual e uma vantagem competitiva num mercado global.  
A colecção Spirit foi criada como se de uma obra-prima se tratasse, com 
um estilo contemporâneo, formas pronunciadas, sofisticação e nobreza 
de materiais. 

Hélder Carneiro, mentor of this decoration project, believes that 
design, more than aesthetics, is a strategy of intellectual property and 
a competitive advantage in a global market. ³e Spirit collection was 
created as if it were a masterpiece, with a contemporary style, striking 
forms, sophistication and premium materials.

Twospace
Um Spa em casa
A Home Spa

Helder Carneiro
Colunas e floreiras
Columns and Flower Pots

A banheira dupla de hidromassagem Twospace, da Indusa, 
foi pensada para proporcionar momentos únicos de bem-
estar físico e emocional. Os painéis laterais em acrílico preto 
conferem-lhe sobriedade e elegância, mas a Twospace pode 
ser também encastrada. O aquecedor de água e a função de 
cromoterapia são outras das suas muitas mais-valias.

³e Twospace double spa bath from Indusa has been designed 
to provide unique moments of physical and emotional well 
being. ³e black acrylic side panels provide it with simplicity and 
elegance, but the Twospace can also be fitted. ³e water heater 
and the light therapy function are more of its many features.

Gual Torres
Contemporâneo e arrojado
Contemporary and Daring

Smeg
Não apenas produtos, criações
Not only products, creations

A aposta continuada no design de vanguarda é a chave 
do sucesso da Gual Torres. Gual e Tempi, as duas marcas 
da empresa, compõem-se de mobiliário contemporâneo 
e de peças incomuns para pessoas invulgares. 80% da 
produção da Gual Torres dedica-se à exportação para 
as mais prestigiadas lojas de decoração de África, Ásia, 
Austrália e Europa. Para 2011 haverá a apresentação de 
produtos ainda mais arrojados, com novas tendências e 
cores, e a participação na Exporthome, no Porto.

³e continued focus on cutting edge design is key to the 
success of Gual Torres. Gual and Tempi, the company’s two 
brands, feature contemporary furniture and unusual pieces 
for unusual people. 80% of the production by Gual Torress 
is devoted to export business to the most prestigious 
decoration outlets in Africa, Asia, Australia and Europe. 
For 2011the presentation of even more daring products 
is announced, with new trends and colours, as well as 
participating in Exporthome, in Oporto.

Tecnologia e funcionalidade ligadas à estética. É esta a 
convicção da Smeg, marca italiana, que acredita que os 
objectos diários devem criar atmosferas. Esta sensibilidade, 
que inspirou a colaboração com arquitectos e designers 
de renome mundial, resulta em objectos de uso quotidiano 
que combinam arte e excelência industrial. Linhas suaves, 
funcionamento intuitivo, superfícies elegantes em aço inox ou 
em vidro e cores são os elementos que definem a nova linha 
estética desenhada por Marc Newson. 

Technology and functionality combined with fine looks. �is 
is the philosophy of Smeg, the Italian brand that believes that 
everyday objects should create atmospheres. �is sensitivity, 
which has inspired collaboration with world renowned 
architects and designers, results in objects for everyday use 
that combine art and industrial excellence. Soft lines, intuitive 
operation, elegant surfaces in stainless steel or in glass and 
colours are the elements defining the new aesthetic line 
designed by Marc Newson.

www.heldercarneiro.com www.sanindusa.pt

www.gualtorres.pt

www.smeg.pt

www.armazem810.com www.fimasil.pt
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www.feymedia.net

www.cpf.pt

Picasso’s Homes 
Picasso em Privado
Picasso in Private
Publicado pela editora de arte Feymedia, Picasso’s Homes leva  
os amantes da obra de Picasso a percorrerem as vivências no 
interior das casas de um dos maiores mestres da pintura.
Em grande formato, este livro de fotografias revela imagens 
e tesouros únicos do mundo privado de Picasso enquanto 
permaneceu nas suas habitações do sul de França.
Picasso’s Homes combina uma colecção de fotografias  
históricas com imagens contemporâneas das casas de Picasso  
em Côte d’Azur. 

Published by art publisher Feymedia, Picasso’s Homes takes 
admirers of Picasso’s works through the experiences inside the 
homes of one of the world’s greatest painting masters.
³is large format book is packed with photographs and unique 
treasures of the private world of Picasso while living in his properties 
in the South of France. Picasso’s Homes combines a collection of 
historic photographs with contemporary images of Picasso’s house 
on the Côte d’Azur. 

Centro Português de Fotografia

Expressive Images
Imagens expressivas

³e Portuguese Photography Centre hosts two photography 
exhibitions until January 2nd. In Mãos (Portuguese for ‘Hands’), 
Fernando Carvalho explores hands as a major spectacle of 
expressivity, making, building, creating.
In parallel to this, the José de Andrade Collection presents a 
photographic journey of the artist, now deceased, who was 
defined as a humanist who photographed «inside things». Images 
experienced and suffered through many decades of silence and 
castrated gestures that would only end with the advent of freedom 
with the revolution of April 25th, 1974. 

Até 2 de Janeiro, o Centro Português de Fotografia acolhe duas 
exposições fotográficas. Em Mãos, Fernando Carvalho explora as 
mãos como um amplo espectáculo de expressividade, fazendo, 
construindo, criando. 
Em paralelo, a mostra do Espólio de José de Andrade apresenta um 
percurso fotográfico do autor, já falecido, que se definia como um 
humanista que fotografa «por dentro das coisas». Imagens vividas 
e sofridas de várias décadas de silêncios e gestos castrados que só 
terminaram com o advento da liberdade, com o 25 de Abril. 

© José Andrade © Fernando Carvalho



Casa dos Pirinéus

Texto de Text by ANDREIA BARROS FERREIRA 
Fotografias de Photographs by SANTIAGO GARCÉS

Vernacular e cosmopolita
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A sucessão de maus caminhos, tapados de neve 
e nevoeiro, com descidas vertiginosas e subidas 
íngremes, pode não ser apetecível nos primeiros 
minutos, mas a aura mágica dos Pirinéus cedo 
conquista quem se atreve a entrar neles. Especialmente 
no Inverno, rude e rigoroso, época em que a cordilheira 
montanhosa que forma a fronteira natural entre França 
e Espanha ganha um especial encanto. 
Terá sido este fascínio a conquistar a família que 
encomendou uma segunda residência em Canejan, 
na Catalunha, Espanha, uma das regiões dos Pirinéus. 
O projecto, da responsabilidade do gabinete de 
arquitectos espanhóis Cadaval & Solà-Morales, 
consiste na reformulação de uma antiga casa em pedra 
seca vernacular, transformada em duas residências 
separadas e simultaneamente ligadas na vertical, que 
abrigam pais e filhos, ainda que no exterior a casa 
pareça uma só. 

³e succession of bad roads, covered with snow and fog, 
with sudden descents and steep ascents may not be 
that enticing in the first minutes, but the magical aura of 
the Pyrenees soon wins over anyone who dares enter 
them. Especially in the wild and severe winters,  
the season in which the mountain range forming the 
natural border between France and Spain becomes 
particularly charming.
³is fascination won over the family who commissioned 
a second home in Canejan, Catalonia, Spain, one of 
the regions of the Pyrenees. ³e project by Spanish 
architecture practice Cadaval & Solà-Morales consists 
of the reformulation of an old vernacular dry stone 
house, transformed into two separate residences, linked 
at the same time on the vertical, housing parents and 
children, while from the outside the house appears to be 
just one.

House in the Pyrenees
Vernacular and Cosmopolitan
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Construção angulosa e espaçosa, é o telhado, construído de forma 
a ser um elemento escultório único, que lhe dá a unicidade. Na parte 
de cima da Casa dos Pirinéus, a janela traçada à escala humana 
toma conta de todos os olhares. As suas fantásticas vistas sobre o 
vale, o rio e os picos nevados tornam-na magnetizante. Concorre 
com ela uma outra janela idêntica colocada no topo do telhado, e 
que tem vistas sobre o topo da montanha, e a ampla abertura da 

parte de baixo da casa, que permite encher o seu interior com jogos 
de luzes naturais.
O projecto do gabinete de arquitectura espanhol está associado 
a uma arquitectura vernacular, que respeita o que é puro e 
genuíno. Foi preservada a estrutura da antiga casa e feita a menor 
intervenção possível, de modo a fundir a Casa dos Pirinéus com o 
ambiente que a rodeia. A pedra escura, o telhado negro e a estrutura 

An angular and spacious construction, its roof, built so as to be a 
unique sculptural element, is what makes this house different. In 
the upper part of the House in the Pyrenees, the human scale linear 
window is all eyes. Its fantastic views over the valley, the river and 
the snowy peaks make them truly compelling. Another window 
identical window on the top of the roof competes with it, with views 

over the mountain top, and the large opening of the lower part of the 
house, which allows its interior to be filled with natural light.
³e project from the Spanish architecture practice is associated 
with a vernacular architecture, which respects what is pure and 
genuine. ³e structure of the old house was retained and the 
least intervention possible was made, to ensure the House in the 
Pyrenees blends into its surroundings. ³e dark stone, the black 
rood and the structure similar to other houses dotting the valley 
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semelhante às outras casas que habitam o vale fazem esta criação 
de Cadaval & Solà-Morales pertencer inteiramente ao local que 
a acolheu. As enormes janelas, que trazem a luz e a beleza dos 
Pirinéus pela casa dentro, assim como a decoração minimalista 
e a inclusão de novas tecnologias ecológicas e sustentáveis 
distinguem-na de todas as outras, num equilíbrio perfeito entre o 
que é vernacular e cosmopolita. 

assure this Cadaval & Solà-Morales creation belongs entirely to 
the place that welcomes it. ³e huge windows, bringing the light 
and the beauty of the Pyrenees into the house, as well as the 
minimalist decoration and the use of new ecological and sustainable 
technologies make it stand out from the rest, in a perfect balance 
between the vernacular and the cosmopolitan.

www.saota.com 

www.ca-so.com



Shell House
Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by NACASA & PARTNERS

Um cenário perfeito que evoca a coexistência harmónica de uma habitação com a natureza, sem, contudo, a 
residência ceder ante a floresta que a enleia. Esta é a ideia arquitectónica por detrás da concepção da Shell House, 
situada em Karuizawa, no distrito de Kitasaku, Nagano, Japão. 

A perfect setting evoking the harmonious coexistence of a house with nature, without, nevertheless, the 
residence yielding to the forest that embraces it. �is is the architectural idea behind the design of Shell House, 
located in Karuizawa, in Kitasaku district, Nagano, Japan.

Concha Habitável Inhabitable Carapace

House Traders / 20
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Pela rigidez das condições atmosféricas do território em 
que a casa foi instalada, predominando a aridez gélida, as 
determinações construtivas tiveram que obedecer a parâmetros 
rigorosos relativamente aos sistemas de isolamento térmico 
e de aquecimento, mas também de manutenção e segurança 
da habitação. Deste modo, a Shell House foi personalizada pela 
aplicação de piso radiante, minimizador do consumo de energia 
térmica, além de possuir um eficaz e automático sistema de 
desumidificação e ventilação. Exteriormente, para uma manutenção 
activa, o betão está à vista, tendo recebido um acabamento de tinta 
selante, própria para concreto. 
Transitando para a definição dos espaços habitacionais, como uma 
concha flutuando sobre o solo, a encenação da casa de campo foi 
planeada em torno do grande pinheiro que se revela como pólo 
centralizador de todo o projecto. Assim, a forma inicial em «C», 
pensada pelos arquitectos Artechnic, foi sendo gradualmente 
substituída por uma definição em «J», constituída por duas 
massas de tamanhos diferentes e com linhas ovais cilíndricas. 
Toda a estrutura assentou 1,4 metros acima do solo, com o piso 
inferior a deslizar para o terreno através de camadas de madeira 

Given the toughness of the atmospheric conditions of the territory 
in which the house stands, with frozen aridity predominating, the 
constructive determinants had to obey rigorous parameters relative 
to the thermal insulation and heating systems, but also in terms of 
the maintenance and security of the property. In this way the Shell 
House was personalised through the installation of under floor 
heating, minimising thermal energy use, as well as featuring an 
efficient and automatic dehumidification and ventilation system. 
Outside, for active maintenance, the concrete is visible, having 
received a coat of sealant, specially indicated for concrete.
Defining through movement the different living spaces, like a shell 
floating over the ground, the setting of the country house was 
planned around the large pine tree that is revealed as the central 
focal point for the entire project. ³us, the initial «C» shape, 
thought up by the Artechnic architects was gradually replaced by a 
«J», made up of two masses of different sizes and with cylindrical, 
oval lines. ³e entire structure is sat 1.4 metres above the ground, 
with the lower floor gliding over the land through layers of timber 
that configure the front terrace. In this way the straight part of the 
letter «J» is opened up to a verdant view, led by a line of green 
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www.artechnic.jp

que configuram o terraço frontal. Desta forma, a área rectilínea da 
letra «J» abre-se para uma verdejante vista, dirigida por uma fileira 
de verdes pinheiros que pintam de frescor e naturalidade a zona 
social da casa. Ao longo do piso térreo, a sala de estar e a cozinha 
são brilhantemente iluminadas através da extensa luminosidade 
transmitida pelas janelas contínuas. 
Ao avançar para o interior da habitação, chegamos ao maior volume 
da casa, a zona curvilínea do «J» que alberga a área mais privada, 
como os quartos e a casa de banho num piso superior. Embora a 
forma oval possa anunciar um eventual desperdício espacial, a área 
foi funcionalmente amplificada com a instalação de mobiliário na 
metade inferior do cilindro. 
Perspectivando o uso pontual da Shell House como habitação de 
fim-de-semana, os Artechnic projectaram uma habitação funcional, 
de fácil conservação, repleta de áreas propícias à optimização do 
descanso e do lazer dos seus utilizadores. Uma verdadeira concha 
cujo conforto e estrutura espacialmente protectora permitiram 
a sublimação da natureza, respeitando as pitorescas vistas 
panorâmicas da floresta envolvente. 

pines that paint the social area of the house with freshness and 
nature. Along the ground floor, the living room and the kitchen 
are brightly lit through the extensive light transmitted through the 
continuous windows.
Heading to the interior of the house, we reach the largest volume of 
the property, the curved part of the «J», which contains the more 
private part, including the bedrooms and the bathroom on an upper 
floor. Although the oval shape could mean the possible loss of 
space, the area has been functionally increased with the installation 
of furniture in the lower half of the cylinder.
Viewing the occasional use of Shell House as a weekend retreat, 
Artechnic designed a functional home, easy to conserve and packed 
with areas ideal for ensuring the full relaxation and leisure of its 
inhabitants. A veritable shell, the comfort and spatially protective 
structure of which allow the elevation of nature, respecting the 
picturesque, panoramic views of the surrounding forest.



A casa serpente
�e Snake House

House M
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Secção // Section

Uma casa que se enrola pela encosta acima. Foi assim 
pensada a House M, construída no cenário idílico e 
enigmático de Grünwald, na Bavaria, Alemanha, de modo 
a vencer a inclinação da encosta onde foi construída. 
Casa de dois andares e geometria complexa, que 
desemboca num jardim plano, a House M deve a sua 
autoria ao gabinete de arquitectura alemão Titus 
Bernhard, famoso pelas suas construções geométricas 
e audazes. Apesar da sua geometria complexa, a 
casa está organizada em zonas claramente distintas, 
baseada em módulos de dimensões semelhantes, que 
separam claramente as zonas comuns das  
zonas privadas.
Na House M a luz representa um papel particularmente 
importante. A luz lateral vinda do Sul e do Oeste e a luz 
superior vinda do Norte e Este tornam presentes jogos 
de sombra e luz difusos, que só são possíveis graças 
às inúmeras paredes em vidro da casa e à cor cinzenta 
e neutra da pedra que faz o restante revestimento da 
House M. 
No piso inferior da construção salta à vista a generosa 
lareira de face dupla da sala de estar, que liga este 
espaço ao lounge exterior, aquecendo o interior e o 
exterior da casa. Esta ligação entre interno e externo 
é também conseguida graças à pedra cinzenta 
que reveste a lareira e ao design contemporâneo, 
que privilegia um esquema de cores primárias e 
neutras, com grande recurso aos cinzas e beges. A 
cozinha, também no piso de baixo, segue a tendência 

A house coiled up on the side of the slope. ³is was 
the idea behind the Haus M, built in the idyllic and 
enigmatic setting of Grünwald in Bavaria, Germany, 
so as to overcome the angle of the slope on which it 
is constructed. A house with two floors and complex 
geometry, which leads out onto a flat garden, the 
Haus M was designed by German architecture practice 
Titus Bernhard, famous for its geometric and daring 
constructions. Despite its complicated geometry, the 
house is organised into visibly distinct areas, based on 
modules of similar sizes, which clearly separate the 
communal areas from the private spaces.
Light in the Haus M plays a particularly important role. 
Lateral light received from the south and from the west 
and light from above received from the north and the 
east bring about the interaction of diffuse light and 
shadow, only possible thanks to the house’s many glass 
walls and to the grey and neutral colour of stone that 
makes up the remainder of the Haus M’s covering.
On the lower floor of the construction the large two-
side fireplace in the living room grabs your attention, 
connecting this space to the exterior lounge, and 
heating the inside and outside of the house. ³is 
connection between indoors and out is also achieved 
through the grey stone cladding the fireplace and 
through the contemporary design, favouring a scheme 
of primary and neutral colours, with particular use of 
greys and beiges. ³e kitchen, also on the lower floor, 
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www.titusbernhardarchitekten.com 

minimalista da casa, com os mesmos tons imparciais, 
mobiliário de linhas direitas, pegas escondidas e 
luzes embutidas. No piso de cima, as zonas privadas 
continuam a beneficiar da entrada ousada da luz, por 
causa das paredes viradas para o jardim e piscina da 
casa, totalmente revestidas a vidro. 
Apesar desta transparência para os moradores da 
casa, a House M está belamente protegida dos olhares 
indiscretos do exterior graças às árvores frondosas 
dos famosos bosques de Grünwald, que rodeiam a 
construção. Haverá combinação mais perfeita do que 
esta?!

follows the minimalist style of the house, with the same 
impartial colouring, fittings with clean lines, hidden 
handles and recessed lighting. On the upper floor the 
private areas continue to benefit from the daring entry 
of light, through walls that face the garden and the 
swimming pool of house, lined entirely with glass.
Despite this transparent barrier for the inhabitants 
of the house the Haus M is stunningly protected from 
prying eyes outside thanks to the leafy trees of the 
famous Grünwald woods, which surround the property. 
Could there be a better combination than this?
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Volvidos dois anos, voltamos a falar com a dupla INAIN. O casal 
Mário Azevedo e Paula Ferreira Alves mantém a mesma paixão 
pelos interiores (IN), pelos projectos de arquitectura (A) e procuram, 
em todos os ambientes, uma inovação (IN) única patente na 
originalidade, na qualidade e na modernidade das peças que 
seleccionam. A pureza das linhas decorativas e o realce pelo detalhe 
permanecem igualmente intactos, garantindo aos clientes INAIN 
a excelência de um interior repleto de conforto e sofisticação. O 
que terá então mudado para a INAIN? A perfeição e o rigor do seu 
trabalho, em resultado de um cliente mais activo, conhecedor, 
pertinente e exigente.

Two years down the line we speak once again with the INAIN duo. 
Mário Azevedo and Paula Ferreira Alves maintain the same passion 
for interiors (IN), for architecture projects (A) and aim for, in every 
environment, a unique innovation (IN) contained in the originality, 
in the quality and in the modernity of the pieces they choose. ³e 
purity of decorative lines and highlighting detail are also intact, 
ensuring for INAIN clients the excellence of an interior packed with 
comfort and sophistication. But have there been any changes for 
INAIN? ³e perfection and precision of their work, resulting from a 
client who is more active, knowledgeable, discerning  
and demanding.

INAIN
Interiores Arquitectados com Inovação
Innovatively Designed Interiors

Perfil Decoração // Decoration Profile

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by ABEL ANDRADE
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by INAIN
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 Com cerca de 14 anos de existência, acreditam que o sucesso da 
INAIN e dos ambientes criados conjuntamente resultam de um 
equilíbrio perfeito entre uma visão mais feminina e outra mais 
masculina?
Mário Azevedo (MA): De facto é um pouco isso. Pela minha 
formação sou muito duro na arquitectura de interiores. As linhas 
têm de ser depuradas, os alinhamentos têm de estar muito certos. 
Depois é necessário amaciar um pouco essa rigidez e nesse caso a 
Paula tem essa capacidade.
Paula Ferreira Alves (PFA): Realmente as coisas funcionam na 
perfeição. O Mário preocupa-se com as estruturas básicas do 
espaço e depois permite-me preencher essa estrutura, embora 
tenha sempre conceitos pré-definidos do que vou fazer. Nesse 
sentido já estamos muito bem talhados a esse nível.  

Defendem que a diferença está no detalhe, é isso que Vos 
distingue e distingue os Vossos projectos de decoração?
MA: Levamos tudo rigorosamente ao mais ínfimo pormenor. Os 
nossos clientes e potenciais clientes conhecem o nosso rigor e a 
nossa forma de trabalhar. 
PFA: Trabalhamos com ambientes que têm uma lógica interna que 
é explicada ao cliente. As colorações e a disposição das coisas não 
são feitas ao acaso. Nunca nos esquecemos do tipo de materiais 
que deverão ser usados e do pormenor da iluminação ou das cores. 

Presentemente qual é o estilo decorativo que consideram mais 
«in» e no qual mais se revêem?
MA: Penso que o estilo em que nos revemos mais é aquele em que 
o cliente se sinta mais confortável. 
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 With about 14 years under your belt, do you believe that the 
success of INAIN and of the environments created together 
result from a perfect balance between a more feminine vision and 
another more masculine?
Mário Azevedo (MA): It is in fact a little like this. Because of my 
training I am very hard in interior design. ³e lines have to be simple; 
the alignments have to be very clear. Afterward you need to soften 
this rigidness a little and in this case Paula can do this.
Paula Ferreira Alves (PFA): It’s true, things work to perfection. Mário 
concerns himself with the basic structures of the space and then 
he lets me fill this structure, although he always has predefined 
concepts of what I am going to do. In this sense we already fit well 
together in this aspect.

You say that difference lies in the detail. Is this what sets you and 
your interior design projects apart?
MA: We do everything precisely, down to the very smallest of details. 
Our clients and potential clients know of our precision and our way 
of working.
PFA: We work with environments that have an inner logic that is 
explained to the client. ³e colours and the positioning of things are 
not made by chance. We never forget about the kind of materials 
that should be used and of the detail of lighting or of colours.

What decorative style would you say is currently «in» and with 
which style do identify the most?
MA: I think that the style we identify with the most is the one in 
which the client feels most comfortable.

PFA: We are currently developing an aspect that gives major value 
to pieces that are going to have time, that is to say, that are going 
to be used and gain sheen with wear. ³is is fundamental. And we 
increasingly invest in natural materials, in solid pieces that last and, 
joining these, a timeless design with one or another trend.

What object(s) do you consider to be essential and which are 
always present in a environment designed by INAIN?
PFA: A beautiful reading chair and a dining room table with chairs 
with arms are essential because the Portuguese give great 
importance to gatherings around the table. ³is is the pleasure  
of dining.
MA: ³ere is nothing more pleasant than a good table, good lighting 
and a chair that, like a dining room chair, has to have arms.

You work with a very well defined series of national and 
international furniture and lighting brands. What criteria have you 
used in this selection?
MA: ³e criteria are simple: the furniture has to do with our 
decoration projects, then it has to be of high quality, not only in 
terms of certification, but also in terms of responsibility of the 
product sold. We have to have guarantees that the brands will be 
prepared to solve possible problems concerning their products.

What do you think about the current proliferation and appearance 
of interior design practices and studios in Portugal?
MA: I think that this proliferation results from the lack of 
employment in other activities, from the crisis and from the trend 
that we all possess something of the architect and decorator in us. 
³en projects appear that aren’t consistent, or as I tend to say, they 
are works by «hobby decorators».

PFA: Actualmente, estamos a desenvolver uma vertente que 
dá imenso valor às peças que vão poder ter tempo, ou seja, que 
vão ter uso e ganhar patine. Isso é fundamental. E cada vez mais 
apostamos em materiais naturais, em peças maciças que durem e, 
associadas a elas, um design intemporal com uma ou  
outra tendência. 

Que objecto(s) consideram essencial(is) e que está sempre 
presente num ambiente assinado pela INAIN?
PFA: Uma bela cadeira de leitura e uma mesa de sala de jantar com 
cadeiras de braços são essenciais porque o português dá muita 
importância à tertúlia em volta da mesa. É o prazer da mesa. 
MA: Não há nada mais agradável do que uma boa mesa, uma boa 
iluminação e uma cadeira que, como cadeira de sala de jantar, tem 
de ter braços. 

Trabalham com um conjunto de marcas nacionais e internacionais 
de mobiliário e iluminação muito bem definido. Quais os critérios 
de selecção usados para essa escolha?
MA: Os critérios são simples: o mobiliário tem que ver com 
os nossos projectos de decoração, depois tem de ter elevada 
qualidade, não só ao nível da certificação, mas também ao nível 
da responsabilidade do produto comercializado. Temos de ter 
garantias de que as marcas estarão preparadas para resolver 
eventuais problemas com os seus produtos.  

Como vêem a actual proliferação e emergência de diversos 
gabinetes e ateliês de decoração de interiores no nosso país?
MA: Penso que essa proliferação resulta da falta de emprego 
noutras actividades, da crise e da tendência de que todos temos 
algo de arquitectos e de decoradores. Depois surgem projectos que 
não têm consistência, como eu costumo dizer, são trabalhos  
de «decorandeiros». 

Perfil Decoração // Decoration Profile
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Perfil Decoração // Decoration Profile

With the professional (and personal) experience and interaction 
you have, would you be able to define each other with a particular 
colour?
PFA: I would give Mário Azevedo the colour red. He is a sanguine, 
leonine person, a passionate person who believes in the things and 
the projects he does.
MA: I would give to Paula a colour that is linked to everything that is 
romantic. Perhaps between shades of pink and light blue, closer to 
the emotional, well structured side and as a means of diplomacy as 
Paula is in charge.

Pela experiência e comunhão profissional (e pessoal) que têm, 
conseguiriam atribuir um ao outro uma cor? 
PFA: Atribuía ao Mário Azevedo a cor vermelha. É uma pessoa 
encarniçada, leonina, uma pessoa de paixões e de acreditar nas 
coisas e nos projectos que faz. 
MA: À Paula atribuía uma cor que estivesse ligada a tudo o que é o 
romantismo. Talvez entre os tons cor-de-rosa e azuis-claros, mais 
próximos de uma vertente emocional muito bem estruturada, e pela 
forma diplomática como a Paula gere as situações.

www.fisiomatica.pt
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Elíptico e Surrealista
Elliptic and Surrealist

Hotel Decor // Hotel Décor

Hotel Kameha Grand Bonn

Texto de Text by ANDREIA BARROS FERREIRA 
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given  by KAMEHA GRAND BONN

O imponente e belo Rio Reno estava lá, nas margens da 
subestimada cidade de Bona, na Alemanha. Corria quase solitário, 
até que Carsten K. Rath, um homem com mais de 20 anos de 
experiência na indústria hoteleira, reparou nas suas águas 
hipnotizantes e decidiu reunir Karl-Heinz Schommer, arquitecto 
holandês de renome mundial, e Marcel Wanders, uma estrela 
entre os designers de todo o mundo, para criar o Kameha Grand 
Bonn. De estrutura elíptica, quase surrealista, o Kameha cai em 
direcção ao rio, sem nunca lhe chegar a tocar. Imita uma onda do 
Reno, enquanto olha eternamente para a cadeia das montanhas 
Siebengebirge, que o rodeiam.

³e impressive and beautiful River Rhine was there, on the shores 
of the underestimated city of Bonn, in Germany. It flowed as if on 
its own, until Carsten K. Rath, a man with more than 20 years of 
experience in the hotel industry took note of its hypnotic waters and 
decided to bring together Karl-Heinz Schommer, world renowned 
Dutch architect, and Marcel Wanders, a star amongst designers 
from around the globe, to create the Kameha Grand Bonn. Elliptic 
and almost surrealist in its structure, the Kameha drops down 
towards the river, but never touching it. It replicates a wave of the 
Rhine, while gazing eternally towards the Siebengebirge mountain 
range that surrounds it.

Hotel Decor // Hotel Décor
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Um cenário de sonho, que continua no design 
de interiores, de inspiração neo-barroca, 
havendo, por isso, uma especial atenção aos 
detalhes e à singularidade de cada espaço. Um 
lugar repleto de surpresas, beleza e energia ou, 
nas palavras de Marcel Wanders, um hotel sexy 
e cool, que se afasta infinitamente dos típicos 
hotéis práticos, sérios e normalmente chatos. 
Os 190 quartos e 63 suítes do Kameha Grand 
Bonn são excitantes, amplos, decorados com 
luxuosos móveis e munidos de tecnologia de 
vanguarda. A Hero Suite foi criada a pensar 
nos workaholics, pelo que está equipada com 
tudo o que é necessário para se trabalhar noite 
dentro. A Fair Play Suite possui um mini golf 
e uma consola Wii, ideal para uma estadia em 
família, e a Suite Beethoven está adornada 
com um admirável piano e com tecnologia 
que permite ouvir as belas obras daquele 
compositor alemão. Alguns dos quartos têm 
piscina privada e quase todos desfrutam de 
enormes janelas em vidro com uma vista 
deslumbrante sobre o Reno. 

Hotel Decor // Hotel Décor

A dream setting, which continues in the 
interior design, where neo-baroque inspiration 
ensures special attention to detail and to the 
uniqueness of each space. A place packed with 
surprises, beauty and energy, or in the words 
of Marcel Wanders, a sexy and cool hotel, 
infinitely different to typical practical, serious 
and normally boring hotels.
³e 190 rooms and 63 suites of the Kameha 
Grand Bonn are exciting, spacious, decorated 
with luxurious furniture and equipped with 
cutting edge technology. ³e ‘Hero Suite’ was 
created with workaholics in mind, in that it 
is fitted with everything you could ever need 
to work all night long. ³e ‘Fair Play Suite’ 
features a mini golf and a Wii console, ideal 
for family holidaying, and the ‘Beethoven 
Suite’ is adorned with a stunning piano and 
with technology that allows you to enjoy the 
marvellous works of this German composer.
Some of the rooms have a private pool and 
almost all of them enjoy huge windows with 
breathtaking views over the Rhine.

Hotel Decor // Hotel Décor
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Este carácter comovente do Kameha continua no seu irresistível 
spa, decorado com extensos mosaicos em vidro da famosa marca 
italiana Bisazza. À piscina exterior infinita com vistas para o rio e para 
as montanhas, juntam-se duas saunas e cinco salas de tratamento. 
Em cada uma delas há óleos relaxantes, algas revitalizantes, água 
salgada purificadora e ervas terapêuticas à espera de corpos 
cansados do stress diário. Não espanta que o Kameha Grand Bonn 
tenha ganho o Prémio de Hotel do Ano 2011, atribuído pelo guia 
alemão de hotéis Schlummer-Atlas, a mais importante distinção da 
indústria hoteleira alemã. Não espanta de todo.

³is impressive nature of the Kameha continues in its irresistible 
spa, decorated with vast glass mosaics by famed Italian brand 
Bisazza. ³e outdoor infinity pool with views over the river and the 
mountains is joined by two saunas and five treatment rooms. Each 
of the rooms features relaxing oils, revitalising seaweeds, purifying 
salted water and therapeutic herbs – all awaiting bodies tired out 
by daily stress. It’s no surprise that the Kameha Grand Bonn has 
been given the Hotel of the Year 2011 award by German hotel guide 
Schlummer-Atlas, the greatest recognition in the German hotel 
industry. It’s no surprise at all.

www.kamehagrand.com

Hotel Decor // Hotel Décor
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Dez anos de Criatividade
Ten Years of Creativity

Casa Decor 2010

Voltando a dar vida temporária a um espaço desabitado, a décima edição da 
Casa Decor em Portugal decorreu nas Galerias Fundimo, no Chiado, parte da 
antiga Pastelaria Marques, em Lisboa.
Pela mão de diversos decoradores, paisagistas e arquitectos, os dois andares 
que compõem o edifício foram transformados em jardins, salas de estar e de 
jantar, pátios, quartos, escritórios, casas de banho, bares e spas. Os espaços 
revelaram propostas inovadoras e tradutoras das últimas tendências ao nível do 
design de decoração e mobiliário. 
Segundo José Pedro Saporiti, director da Casa Decor em Portugal, a exposição 
intenta transformar-se numa «revista de decoração ao vivo». Assim, «nesta 
revista», os mais curiosos podem encontrar argumentos criativos e ideias 
inspiradoras para redecorar os seus próprios espaços.
Entre os 20 conceitos apresentados, destaca-se o espaço da decoradora 
Isabel Sá Nogueira, um lounge minimal, com uma decoração natural e étnica. A 
par deste ambiente, surge um spa ecléctico e de cor arrojada, desenhado por 
Carlos Carvalho. A Robbialac convidou Margarida Bugarim para decorar o seu 
espaço, criando uma harmonia agradável de texturas e tonalidades, mantendo 
a sobriedade da marca. Gonçalo Jordão, Raquel Carvalho e Tiago Cutileiro 

combinaram na perfeição as suas obras de pintura decorativa com 
peças vintage. 
Tim Madeira apresentou uma instalação irreverente, colorida 
e original, enquanto Ana Roque pautou-se por uma sala de 
estar discreta, mas luxuosa, com o branco a predominar sobre 
pequenos apontamentos azuis-escuros. Dino Gonçalves guarneceu 
distintamente o espaço de banho e relaxamento da Matias Concept 
com pormenores artísticos e personalizados. 
Entre uma grande variedade de propostas decorativas, a edição 
2010 da Casa Decor garantiu, mais uma vez, a continuidade de 
um evento que mostra a melhor criatividade dos designers e 
arquitectos de interiores portugueses. 

Returning to bring temporary life to an uninhabited space, the tenth 
edition of Casa Decor in Portugal was held in the Galerias Fundimo, 
in Chiado, part of the old Marques Patisserie in Lisbon.
³rough the efforts of several interior designers, landscape 
designers and architects, the two floors making up the building were 
transformed into garden, living rooms, dining rooms, courtyards, 
bedrooms, offices, bathrooms, bars and spas. ³e spaces revealed 
innovative suggestions, reflecting the latest decoration and furniture 
design trends.
According to José Pedro Saporiti, director of Casa Decor in Portugal, 
the aim of the show was to become a “live decoration magazine”. 

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias de Photographs by  PEDRO VILELA
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³us, in this «magazine», fascinated «readers» were 
able to see creative themes and inspiring ideas for 
redecorating their own homes and workplaces.
Amongst the 20 concepts presented, highlights included 
the space by interior designer Isabel Sá Nogueira, 
a minimal lounge, with a natural and ethic décor. 
Alongside this environment, we find an equally eclectic 
spa in daring colours, designed by Carlos Carvalho. 
Robbialac invited Margarida Bugarim to decorate its 
space, creating a pleasant harmony of textures and 
colours, maintaining the simplicity of the brand. Gonçalo 
Jordão, Raquel Carvalho and Tiago Cutileiro perfectly 
combined their works of decorative painting with  
vintage pieces.
Tim Madeira presented an irreverent, colourful and 
original installation, while Ana Roque created a discreet 
yet luxurious living room, with white predominating over 
dark blue detailing. Dino Gonçalves distinctively adorned 
the Martia Concept bathing and relaxation space with 
artistic and personalised details.
Amongst the large variety of decorative suggestions, 
the 2010 edition of Casa Decor ensured, once again, the 
continuity of an event that shows the best in creativity 
from Portuguese interior designers. 

5

6

7

8

1 // «Living Spa», Carlos Carvalho
2 // «Foi um Sonho que Tive», Tim Madeira
3 // Espaço Robbialac, Margarida Bugarim
4 e 6 // «Urban Nature», Ana Roque 
5 // Espaço Matias Concept, Dino Gonçalves
7 // Lounge, Isabel Sá Nogueira
8 // Atelier de Pintura Decorativa, Gonçalo Jordão, Raquel Carvalho e Tiago Cutileiro

1 // «Living Spa», Carlos Carvalho
2 // «A Dream I Once Had », Tim Madeira
3 // Robbialac Space, Margarida Bugarim
4 and 6 // «Urban Nature», Ana Roque 
5 //Matias Concept Space, Dino Gonçalves
7 // Lounge, Isabel Sá Nogueira
8 // Decorative Painting Workshop, Gonçalo Jordão, Raquel Carvalho and Tiago Cutileiro
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Kare Design

Fazer do mundo um lugar com mais estilo. Tornar as casas, os 
escritórios e os ambientes que habitamos mais cosmopolitas, 
alegres, bem-humorados e criativos. Talvez até um pouco loucos. 
Não é pequena a declaração de intenções da Kare Design, marca de 
decoração alemã, criada em 1981, em Munique, e que chega agora a 
Lisboa, para se instalar na LX Factory. 
Mistura sensual de design eclético e cosmopolita, a Kare Design, de 
Jürgen Reiter e Peter Schönhofen, vai buscar inspiração às novas 
tendências do design, da moda e da cultura pop. Os objectos não 
inspirados aborrecem-nos e, por isso, buscam diariamente criar 
novas tendências, abraçar o futuro. 

Making the world a more stylish place; making homes, offices and 
the environments we inhabit more cosmopolitan, cheerful,  
good-mooded and creative. ³e mission statement of Kare Design 
is no small thing, this German decoration brand created in Munich in 
1981 and now arriving in Lisbon to set up in the LX Factory.
A sensual mix of eclectic and cosmopolitan design, Kare Design, 
from Jürgen Reiter and Peter Schönhofen, takes its inspiration from 
the latest design, fashion and pop culture trends. Uninspired objects 
bore them and therefore they set off on a daily quest to create new 
trends and to embrace the future. 
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Busca incessante  
do futuro
Endless Future Quest
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Design

Os candeeiros clássicos e modernos, os 
regadores divertidos, as mãos decorativas 
em quatro cores, as almofadas com 
flores artísticas, bem como os móveis de 
estilo vintage, os espelhos românticos, as 
camas de dossel, os serviços de cozinha 
requintados e as cadeiras futuristas têm 
em comum a enorme paixão que guia a 
criação de todas as peças de arte da Kare 
Design. Presentes em mais de 60 países, 
os responsáveis pela marca dizem que nem 
assim baixam os braços, pois há sempre 
qualquer coisa nova por inventar.

Classic and modern lamps, quirky watering 
cans, decorative hands in four colours, 
cushions with artistic flowers, as well as 
vintage style furniture, romantic mirrors, 
four-poster beds, sophisticated dinner 
services and futuristic chairs all boast the 
huge passion guiding the creation of every 
piece of art from Kare Design. Present in 
more than 60 countries, the brand founders 
say that despite this there is still much to do; 
there is always something new to invent.

www.kare-design.com
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Gosto contemporâneo
Contemporary Taste

Scavolini

As novas cozinhas Mood Flat Line, da Scavolini, respondem a gostos 
contemporâneos e personalizados e a estilos de vida modernos. 
Com design de Silvano Barsacchi, a grande novidade é a ausência 
de puxadores nas portas da frente, substituídos por suportes nas 
partes superiores e pegas integradas nas bordas. Já as gavetas e 
cestos removíveis abrem graças a sistemas de push and pull. O novo 
acabamento em carvalho cinzento para as portas em madeira é outra 
das novidades do modelo, a que se juntam alguns elementos curvos 
nas versões lacadas.

³e new Mood Flat Line kitchens by Scavolini respond to contemporary 
and personalised tastes and to modern lifestyles. With design by 
Silvana Barsacchi, their major innovation is the absence of handles on 
the front doors, replaced by supports on the rear parts and handles 
integrated into the edges. ³e drawers and removable baskets open 
by means of ‘push and pull’ systems. ³e new finish in grey oak for 
the wooden doors is also new for the model, which is joined by some 
curved elements in the lacquered versions.

SCAVOLINI PORTUGAL - SHOWROOM
Rua Columbano Bordalo Pinheiro, nº 20 | Caldas da Rainha
Tel.: 262 181 231
www.scavolini-caldasrainha.com
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Orange Slice
Cadeira Cinquentenária
50-Year Chair

Lançada há 50 anos atrás, na Feira de Mobiliário de 
Colónia, pelo traço do falecido designer francês Pierre 
Paulin, a cadeira Orange Slice continua a ser uma 
presença de destaque e reconhecimento em qualquer 
sala de estar, quarto ou escritório.
O design da Orange (a cor laranja da laranja) Slice (os 
gomos do fruto) manteve-se praticamente inalterado 
ao longo dos tempos, sofrendo melhorias ao nível 
das tecnologias e técnicas de produção, bem como na 
ergonomia do sentar. 
Produzida pela empresa holandesa Artifort, este 

Launched 50 years ago, at the Cologne Furniture Fair, to 
the design of late French designer Pierre Paulin,  
the Orange Slice chair continues to represent a highlight 
and piece of recognition in any living room, bedroom  
 or office.
³e design of the Orange Slice remains practically 
unchanged over time, suffering improvements in terms 
of technologies and production techniques, as well as in 
the ergonomics of sitting.
Produced by Dutch company Artifort, this modern icon 
has been celebrated with a special birthday edition. ³e 

Design

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ARTIFORT

Design
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ícone moderno foi celebrado com uma edição 
especial de aniversário. Os modelos F437 Anime 
e F437 Woton comemoram de forma chique e 
elegante a Orange Slice, apresentando-se com 
duas variedades de tecido. Apesar de ambas 
possuírem um fundo negro, Woton possui um 
padrão gráfico branco, enquanto Anime possui 
um motivo floral, mas igualmente alvo. 
Os aficionados e os coleccionadores têm apenas 
até Abril de 2011 para encontrarem a edição 
comemorativa Orange Slice, uma vez que depois 
dessa data o produto será retirado da colecção.

F437 Anime and F437 Woton models elegantly 
and stylishly commemorate the Orange Slice, 
presented in two varieties of fabric. Despite both 
having a black background, Woton features a 
white graphic pattern, while Anime features a 
floral motif, also in white.
Aficionados and collectors have until April 2011 to 
find the Orange Slice commemorative edition as 
after this date the product will be taken out of the 
collection.

www.artifort.com
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O luxo do vidro
�e Luxury of Glass

Design

Reflex by Interforma
Texto de Text by LEONOR ANTOLIN TEIXEIRA
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  INTERFORMA

Tida como uma das mais conceituadas 
marcas de mobiliário e nível mundial, a 
Reflex apresenta a colecção para 2011. 
Em Portugal, a marca italiana associa-
se à Interforma e sugere uma linha 
com base de inspiração na cidade de 
origem, como revelou o presidente da 
empresa, Luciano Lucatello, ao afirmar 
que «As ideias e a vivência de Veneza são 
fundamentais». Com inovações ao nível 
da linha de mobiliário para a sala, como 
mesas, cadeiras, aparadores e vitrinas, 
mas também em artigos como espelhos 
e candeeiros, a marca lança uma colecção 
baseada, uma vez mais, no glamour e na 
sobriedade que lhe são característicos. 
Com destaque para colaboradores de 
renome, como Andrée Putman, esta 
promete ser uma linha de produtos que 
fará a diferença. Para o futuro, os objectivos 
são de crescimento, procurando fazer 
uma colecção que satisfaça as diferentes 
necessidades de mercado, a nível mundial, 
como revelou Luciano Lucatello. Assim, 
obtém-se perfeição tecnológica aliada à 
mestria artesanal numa marca sofisticada  
e contemporânea.

Considered one of the most respected 
furniture brands on the international stage, 
Reflex presents its collection for 2011. 
In Portugal the Italian brand works with 
Interforma, proposing a range inspired by 
its city of origin, as the company’s chairman 
Luciano Lucatello revealed when he said: 
«³e ideas and experience of Venice are 
fundamental». With innovations in its range 
of living room furniture, including tables, 
chairs, sideboards and cabinets, and also 
in items such as mirrors and lamps, the 
brand launches a collection based, once 
again, on glamour and on the simplicity that 
are its main characteristics. Highlighted 
by collaborations with respected names, 
including Andrée Putman, this promises to 
be a range of products that will make all the 
difference. For the future, Luciano Lucatello 
explains, growth is the goal, with the aim to 
create a collection that satisfies the varying 
needs of the market, on a world level. 
Technological perfection is thus obtained 
combined with master craftsmanship in a 
sophisticated and contemporary brand.

INTERFORMA
Edifício HOME SPACE
Av. dos Cavaleiros, nº 72 | Zona Comercial de Alfragide  | 2790 – 045 Carnaxide
Tel. +351 214 185 590 | Tlm. +351 935 990 811 | Fax +351 214 964 976
www.interforma.com.pt

Luciano Lucatello

Bar Coco

Cama Luna

Espelho Titanium
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Gorenje e N Cozinhas e Banhos

A simbiose perfeita
�e Perfect Match

Contemporâneas, de design apurado, feitas para serem vividas. São 
assim as cozinhas comercializadas pela N Cozinhas e Banhos, uma 
empresa de decoração de cozinhas, banhos e interiores, com loja 
aberta perto das Antas, no Porto. A Gorenje, no mercado há 60 anos, 
é uma das marcas de electrodomésticos vendidas pela empresa, 
em parceria com a Manuel J. Monteiro, representante exclusiva em 

Portugal da marca eslovena. Beleza e simplicidade 
caracterizam os novos modelos da Gorenje concebidos 
por Karim Rashid, um ícone do design moderno. O 
galardoado designer criou, em parceria com a Gorenje, 
uma colecção dinâmica, de linhas arrendondadas 
e acabamentos de alumínio de alta qualidade. A 
iluminação vertical nos fornos e exaustores evoca uma 
experiência individual do espaço. Com um simples 
toque, a barra muda de cor, do rosa ao azul, num total 
de sete cores disponíveis, tornando cada momento 
único. A N Cozinhas e Banhos apresenta este mês o 
novo e extenso catálogo 2011, com as novas tendências 
e modelos. De salientar o modelo Highligth, feito em 
vidro serigrado e alumínio. Ideal para apreciadores do 
estilo cosmopolita.

Contemporary, stunning design, made to be lived – this is how to 
describe kitchens from N Cozinhas e Banhos, a kitchen, bathroom and 
interior decoration company with an outlet close to Antas, Oporto. 
Gorenje, in the market for some 60 years, is one of the electrical 
appliance brands sold by the company, in partnership with Manuel J. 
Monteiro, exclusive representative of the Slovenian company  
in Portugal.

Beauty and simplicity characterise the new models from 
Gorenje designed by Karim Rashid, an icon of modern 
design. ³e award-winning designer has created, in 
partnership with Gorenje, a dynamic collection, with 
rounded lines and high quality aluminium finishes. 
³e vertical lighting in the ovens and extractor hoods 
create an individual experience of the space. With a 
simple touch, the bar changes colour, from pink to 
blue, through a total of seven available colours, making 
each moment unique. ³is month N Cozinhas e Banhos 
presents the new and extensive 2011 catalogue, 
featuring the latest trends and models. Of particular 
interest, the Highlight model, made in printed glass and 
aluminium, ideal for fans of cosmopolitan style.

N Cozinhas e Banhos
Estudos e Projectos de Interiores
Rua Costa Cabral, 565 C
4200-223 Porto
Tel. +351 225 028 919 | +351 916 329 650

Gorenje | Manuel J. Monteiro & Cª Lda
www.mjm.pt | gestor@mjm.pt

Design
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Mesclado na paisagem

Centro de Monitorização e 
Investigação das Furnas

Texto de Text by ANDREIA BARROS FERREIRA Fotografias de Photographs by FG+SG

Arquitectura // Architecture
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Como uma escultura que evoca a paisagem 
arquitectónica dos Açores, respeitando a memória 
colectiva verde, azul e basáltica da ilha de S. Miguel. Foi 
assim pensado e construído o Centro de Monitorização 
e Investigação das Furnas, um projecto com a assinatura 
do arquitecto lisboeta Aires Mateus, que se divide em 
dois edifícios distintos, mas que se complementam.
A edificação do centro de monitorização é a maior e a 
mais excepcional. O pátio central chama sobre si todas 
as atenções, agindo como um intermediário entre o 
exterior e o interior. Recortando toda a zona central, 
como uma espécie de vértice das quatro águas, alusão à 
lagoa das Furnas, é a partir dele que se tem acesso aos 
compartimentos principais do edifício. 

As a sculpture evoking the architectural landscape of the 
Azores, respecting the green, blue and basaltic collective 
memory of the island of São Miguel. ³is was the brief 
behind the design and construction of the Furnas 
Monitoring and Investigation Centre, a project with the 
mark of Lisbon architect Aires Mateus, which is divided 
into two different yet complementary buildings.
³e monitoring centre building is the larger and the 
most exceptional. ³e central courtyard draws all the 
attention, working as an intermediary between the 
outdoor world and indoors. Cutting out the entire central 
area, like a kind of apex of the four pitched roof sides, in 
an allusion to Furnas lake, the courtyard provides access 
to the main rooms of the building.

Furnas Monitoring and Investigation Centre

Mixed into the Landscape

Arquitectura // Architecture



Por outro lado, o edifício das quatro residências 
temporárias é compacto, de planta quadrada e 
telhado inclinado e distingue-se pelas alturas de tecto 
diferentes de acordo com a orientação solar de cada 
unidade residencial. Cada uma delas tem uma entrada 
própria, na qual os alçados de pedra são rasgados por 
um vão de madeira que permite a entrada da luz. Pedra 
por fora, madeira por dentro, para simultaneamente 
proteger e aquecer. 

On the other hand, the building housing four temporary 
residences is compact, with a square layout and sloped 
roof, and stands out for its different ceiling heights, 
depending on each residential unit’s position in relation 
to the sun. Each unit has its own entrance, in which the 
stone sides are cut through with a wooden opening 
allowing light to enter. Stone on the outside, timber on 
the inside, to protect and heat at the same time.

www.airesmateus.com

Arquitectura // Architecture
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Biblioteca Parque Espanha

Do alto da sala de leitura da Bibioteca 
Parque Espanha, em Santo Domingo, na 
Colombia, o mundo parece estender-se 
para lá do vale profundo, acidentando-se  
aos nossos pés. Dentro do edifício, 
vencedor da VI Bienal Ibero-Americana de 
Arquitectura, percebe-se já a sua construção 
dobrada, mas é no exterior que a sua 
singularidade sobressai. Giancarlo Mazzanti, 
arquitecto responsável pelo projecto, traçou 
no edifício caminhos que se assemelham 
às montanhas duras de Medellín, em volta. 
Os três blocos que formam a construção 
estão revestidos com uma pedra 
escura, cuja graduação subtil pretende 
simular o relevo monolítico. É o edifício 
tranformado em paisagem rochosa e, 
simultaneamente, uma plataforma que 
integra e transforma o espaço percorrido 
numa praça que olha o vale. Um projecto 
de arquitectura cujo objectivo máximo 
é interpretar a identidade que o cerca, 
integrando a biblioteca na paisagem 
envolvente, tornando-a parte da estrutura 
uniformizada da cidade. Como um ícone, o 
edifício mantém a tensão existente.

From the top of the reading room of the 
Parque España Library, in Santo Domingo 
in Colombia, the world seems to stretch 
out beyond the deep valley, becoming 
irregular at your feet. Inside the building, 
winner of the 6th Iberian-American Biennal 
of Architecture, its bent construction can 
already be felt, but it is on its exterior that 
its unique qualities stand out. Giancarlo 
Mazzanti, the architect responsible for the 
project, outlined pathways that resemble 
the surrounding rocky mountains of 
Medellín. ³e three blocks that make up 
the construction are clad in a dark stone, 
the subtle graduation of which aims to 
simulate the monolithic relief. It is a building 
transformed into rocky landscape and at 
the same time a platform that integrates 
and transforms the space through a square 
that looks over the valley. An architecture 
project the main goal of which is to interpret 
the identity that surrounds it, integrating 
the library into the surrounding landscape, 
making it part of the standardised structure 
of the city. Like an icon, the building 
maintains the existing tension.

Ícone Rochoso
Rocky Icon

www.giancarlomazzanti.com

Texto de Text by ANDREIA BARROS FERREIRA 
Fotografias de Photographs by SERGIO GÓMEZ E LORENZO CASTRO

Arquitectura // Architecture
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Entrevista // Interview

Mecanoo architecten
Prática «Maxialista»

1

Serão poucas as pessoas que sabem que por detrás do gabinete holandês de arquitectura Mecanoo está uma mulher. Francine 
Houben estabeleceu a sua própria empresa, não por ímpeto pessoal, mas pela necessidade de explorar as inúmeras ideias, 
ambições e energia que continha dentro de si.
Passados 26 anos, Mecanoo começa a insurgir-se no mundo contemporâneo da arquitectura como um importante e distintivo 
player cujos projectos pretendem provocar todos os sentidos. A arquitectura Mecanoo aposta numa linguagem «maxialista», 
sensível e próxima de todos aqueles que a vão experienciar. 

³ere are few people who would know that a woman is behind Dutch architecture practice Mecanoo. Francine Houben set up her 
own company, not out of personal impetus, but rather for the need to explore countless ideas, ambitions and the energy she 
had within her.
26 years down the line, Mecanoo is starting to really make its mark on the contemporary world of architecture as an important 
and unique player, with projects that aim to arouse all of the senses. Mecanoo architecture deals in a «maximalist» language, 
sensitive and close to anyone who experiences it.

Maximalist Practice

Texto de Text by Â
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How is a project conducted at Mecanoo? 
Mecanoo projects houses, complete neighbourhoods and 
skyscrapers, cities and polders, schools, theatres and libraries, 
hotels, museums and even a chapel. Discovering unexpected 
solutions for the specifics of programme and context is the 
challenge in all of our assignments. Each design is considered in 
terms of its cultural setting, place and time. As such Mecanoo treats 
each project as a unique design statement. Within Mecanoo are 
knowledge centres, which enable us to stay current on technological 
and design innovations in sustainability, eco engineering, 
technology, education and learning, high-rise and mobility. 

What are the challenges and the difficulties of leading and 
directing a team of 90 creative professionals of 16 different 
nationalities? 
³e Mecanoo team is diverse. Multiple architecture disciplines are 
represented, from architecture, landscape and urban planning 
to technical engineering. We combine design employees that 
are international men and women and technical employees that 
are primarily  Dutch and male. For me, this is the perfect blend of 
feminine and masculine, the emotional and the rational, of intuitive and 
analytical. We all respect each other and I am very proud of my team. 

Como é que um projecto é conduzido no gabinete Mecanoo?
Projectamos casas, bairros, arranha-céus, cidades, pólderes, 
escolas, teatros, bibliotecas, hotéis, museus e até uma capela. 
Descobrir soluções inesperadas para as especificidades de cada 
programa e contexto é o desafio. Cada projecto é configurado 
segundo a sua configuração cultural, local e temporal. Deste modo, 
o Mecanoo trata cada projecto com uma afirmação de design 
exclusivo. Dentro do Mecanoo há centros de conhecimento que nos 
actualizam sobre as mais recentes inovações tecnológicas e sobre 
as mais recentes novidades de design sustentável, engenharia 
ecológica, tecnologias, educação e aprendizagem sobre arranha-
céus e mobilidade. 

Quais são os desafios e as dificuldades em dirigir e orientar 
uma equipa de 90 profissionais criativos de 16 nacionalidades 
diferentes?
A equipa Mecanoo é diversificada. Estão representadas múltiplas 
disciplinas arquitectónicas, desde arquitectura, paisagismo, 
planeamento urbano até a técnicos de engenharia. Conciliamos 
uma equipa internacional, masculina e feminina, de design com uma 
equipa técnica maioritariamente masculina e holandesa. Para mim é 
a combinação perfeita do feminino com o masculino, do emocional 
com o racional, do intuitivo com o analítico. Todos temos respeito 
uns pelos outros e estou muito orgulhosa da minha equipa. 

Multidisciplinary, creative, innovative, warm 
and tangible are the values behind the Mecanoo 
philosophy. What makes these principles so 
essential? 
Mecanoo’s work shows a balance between pragmatic 
considerations and strong landmark quality. In all 
aspects, the basis of Mecanoo’s architecture is 
the complete opposite of abstract and minimalist. 
Maximalist might be an appropriate neologism for this 
architecture, which is warm and tangible and always 
offers a rich sensory experience. For me, architecture 
should stir all the senses and is never a purely 
intellectual, conceptual or visual game. Architecture is 
about bringing all of the separate elements together in 
a single concept. With Mecanoo the sensory aspect is 
not only determined by form and space, but by the lavish 
use of materials. Mecanoo excels in subtle combinations 
of the most diverse materials, including wood, concrete, 
copper, bamboo, brick, pebbles, zinc, stone, vegetation, 

Multidisciplinaridade, criatividade e inovação, 
proximidade e tangibilidade são os valores da 
filosofia do Mecanoo. Porque é que esses princípios 
são tão fundamentais?
O trabalho do Mecanoo mostra um equilíbrio entre as 
considerações pragmáticas e uma grande qualidade de 
marca. Em todos os aspectos, a base da arquitectura 
Mecanoo é exactamente o oposto do abstracto e 
minimalista. «Maximalista» poderá ser o neologismo 
apropriado para a nossa arquitectura que é «quente», 
próxima, tangível e que oferece sempre uma 
experiência sensorial muito rica. Para mim a arquitectura 
deve provocar todos os sentidos e nunca deve ser um 
jogo puramente intelectual, conceptual ou visual. A 
arquitectura implica conciliar elementos isolados num 
único conceito. Para o Mecanoo o aspecto sensorial 
não é determinado apenas pela forma e pelo espaço, 
mas pelo uso abundante de materiais. Destacamo-nos 
em combinações subtis dos mais variados materiais, 
incluindo madeira, betão, cobre, bambu, tijolo, seixos, 
zinco, pedra, vegetação, vidro e planos de cor saturada.
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 2, 3, 4, 5 \\  Teatro e Centro de Congressos La Llotja em Lleida, Espanha | La Llotja ³eatre and Congress 
Center, Lleida, Spain | Fotografias de Photgraphs by CHRISTIAN RICHTERS

Francine Houben

6, 7, 8, 9 \\  Teatro Amphion, Doetinchem, Holanda | Amphion ³eatre, Doetinchem, Netherlands 
Fotografias de Photographs by CHRISTIAN RICHTERS

 1 \\  Teatro e Centro de Congressos La Llotja em Lleida, Espanha | La Llotja ³eatre and Congress Center, Lleida, Spain 
Fotografias gentilmente cedidas por Photgraphs kindly given  by MECANOO ARCHITECTEN



Entrevista // Interview

House Traders / 76 House Traders /  77

Por exemplo, La Llotja, em Leida (Espanha), foi criado a partir de 
uma enorme rocha de calcário: este edifício parece crescer da 
terra, do território espanhol. A forma do edifício foi projectada de 
modo a criar sombras nos dias muito quentes e abrigo nos dias 
chuvosos. Ao colocar as traseiras da construção e as zonas de carga 
e descarga abaixo da praça, o espaço térreo fica mais liberto. Os 
pisos superiores funcionam como grandes vigas que acolhem os 
visitantes vindos de todas as direcções.

Em mais de 25 anos de prática, qual é o projecto que melhor 
reflecte a assinatura arquitectónica do Mecanoo? 
Não é possível seleccionar um único projecto que reflecte a 
assinatura Mecanoo. Mas os mais recentes destaques incluem 
a biblioteca Delft University of Technology, o Museu Nacional do 
Património em Arnhem, a Capela Santa Maria dos Anjos e a torre 
residencial Montevideo, em Roterdão. Mas também estamos 
muito contentes com o Teatro e Centro de Conferências La Llotja, 
inaugurado em Maio de 2010 em Lleida, Espanha. 

glass and planes of saturated colour.
For instance, La Llotja in Lleida (Spain) is created from an enormous 
rock of limestone: this building feels as if it is growing from the earth 
of the Spanish land. Together with two vertical apartment towers, 
and the horizontal river park, the theatre and congress centre form 
a balanced composition. ³e form of the building is made to create 
shadow on the many hot days and shelter on the few rainy days. By 
placing the back of house programme and loading and unloading 
below the square, the ground floor space is therefore freed, as much 
as possible from the unnecessary. ³e raised floors act as large 
cantilevers that welcome visitors from all directions.

In more than 25 years of practice, which project do you consider 
reflects the Mecanoo architectural signature in the best way?
To select a single project that reflects Mecanoo’s architectural 
signature is not possible! Recent highlights, of course, include 
the Delft University of Technology Library, the National Heritage 
Museum in Arnhem, Saint Mary of the Angels Chapel and the 
Montevideo (Residential Tower) in Rotterdam. Of course, we are 
thrilled about the La Llotja ³eatre and Conference Centre, which 
was completed in May 2010 in Lleida, Spain.     
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10, 11, 12, 13, 14 \\  Complexo Multifuncional FityTwoDegrees em Nijmegen, Holanda | FityTwoDegrees 
Multifunctional Complex, Nijmegen, Netherlands | Fotografias de Photographs by 
CHRISTIAN RICHTERS
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From your own perspective, how do you see the future of world 
architecture? 
For me, the future of world architecture means knowing where 
you want to go as an architect, and so it is essential to know from 
where you come. No future without a past, no prospects without 
knowledge of tradition. Our architecture at Mecanoo arises from a 
multitude of factors, circumstances and considerations: culture and 
climate, tradition and craftsmanship, history and future. An architect 
from another part of the world views our profession differently, of 
course, depending on the factors and circumstances, etc., they are 
working with.
Our work as architects is becoming increasingly freer, more 
monumental and grander in its gestures and, on the other hand, 
depending on the context, more modest or expressive. Yet, you 
always want to be bigger and better, it seems. Being part of the 
cultural sector creates moral obligations and this means that you 
keep your feet planted firmly on the ground and use all your senses 
to thoroughly observe and interpret situations and assignments. It 
is with this attitude that we take on the demand for representative, 
sometimes even iconic architecture. ³at’s what the future of 
architecture is for me.

Segundo a sua perspectiva pessoal, como encara o futuro da 
arquitectura mundial? 
Para mim o futuro da arquitectura mundial significa saber que 
caminho pretendemos seguir como arquitectos, por isso é essencial 
sabermos de onde viemos. Não há futuro sem passado, sem 
perspectivas e conhecimentos sobre a tradição e o passado. A 
arquitectura Mecanoo surge de uma multiplicidade de factores, 
circunstâncias e considerações: cultura e clima, tradição e 
artesanato, história e futuro. Um arquitecto de outra parte do 
mundo vê o nosso trabalho de modo diferente, dependendo, 
claro, dos factores e circunstâncias com que está a trabalhar. 
Como arquitectos, o nosso trabalho é cada vez mais livre, mais 
monumental e grandioso nos seus gestos. Mas, dependendo do 
contexto, pode ser mais modesto ou mais expressivo. Contudo, 
queremos sempre ser mais conhecidos e melhores. Ao fazermos 
parte do sector cultural, temos obrigações morais e isso significa 
mantermos os pés assentes no chão e usarmos todos os sentidos 
para observar e interpretar as diversas situações. É com base 
nesta atitude que levamos a cabo a procura por uma arquitectura 
representativa e até mesmo icónica. Para mim, isso é que é o  
futuro da arquitectura.

15

16 17

15, 16, 17 \\ Centro de Artes Wei-Wu-Ying, Taiwan, China | Wei-Wu-Ying Arts Center, Taiwan, China

 www.mecanoo.com
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Paradigmas 
Distintos
Distinct 
Paradigms

A distinção de um espaço revê-se na originalidade, 
na qualidade, na harmonia e na beleza de cada 
peça de mobiliário e/ou de decoração.
Primando por esses princípios, surgem no mundo 
do design arquétipos únicos que merecem um 
realce digno e excepcional, evidenciado ao longo 
das próximas páginas.
Argumentos essenciais para um ambiente 
verdadeiramente sublime e incontestável, invejado 
pelos olhares mais diligentes.

The distinction of a space can be seen in the originality, 

in the quality, in the harmony and in the beauty of each 

piece of furniture and/or decorative item.

Excelling in these principles, unique examples appear in 

the world of design that deserve to be highlighted in a 

worthy and exceptional fashion, as you will see over the 

next pages. 

Essential themes for a truly sublime and unequalled 

environment, envied by the most discerning of onlookers.

Fotografia de Photgraph by Il Pezzo Mancante, aparador Il Pezzo 1

www.ilpezzomancante.com  

<Sugestões Premium> Premium Suggestions
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Jacuzzi Europe Spa
Tel. +39 0434 859111
Agente em Portugal: Francisco Rosário | Tel. +351 93 730 19 42
www.jacuzzi.eu | info@jacuzzi.it 

Jacuzzi®

Delos, the latest spa from Jacuzzi®, opens the door to a 
new concept of well being. The high quality materials, the 
extreme attention to detail, the attractive design and the 
high performance of the Jacuzzi® massage jets make this a 
fully exclusive hydrotherapy experience. The different kinds 
of water jet improve circulation, relax muscles and lift the 
soul. Delos is available in while, silver pearlscent, ocean blue 
pearlscent and twilight, allowing you to adapt it to your home 
and to your tastes. With four comfortable and spacious places, 
the fully equipped versions feature light and harmonised 
music. An incredible experience of well being for inside  
and out.

Bem-estar sem limites
Limitless Well Being
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O Delos, o mais recente spa da Jacuzzi®, abre as fronteiras 
a um novo conceito de bem-estar. Os materiais de alta 
qualidade, a atenção extrema aos pormenores, o design 
atractivo e o alto desempenho da hidromassagem 
Jacuzzi® tornam a experiência da hidroterapia totalmente 
exclusiva. Os diferentes tipos de jacto de água melhoram a 
circulação, relaxam os músculos e apuram a alma. O Delos 
pode apresentar-se em branco, silver pearlscent, ocean 
blue pearlscent e twilight, permitindo a adaptação à casa 
e aos gostos de quem o adquire. Dispõe de quatro lugares 
confortáveis e espaçosos e nas versões mais completas 
há luz e música harmonizadas. Uma incrível experiência de 
bem-estar para interiores e exteriores.

<Sugestões Premium> Premium Suggestions





House Traders / 86

CIFIAL, S.G.P.S., S.A.
APARTADO 410 | 4524-907 RIOMEÃO
TEL. +351 256 780 100 | FAX +351 256 783 395
CIFIAL@CIFIAL.PT | WWW.CIFIAL.EU

CIFIAL

Engineering, Innovation and Design continue to be the values 
of the Cifial brand. The international design and innovation 
awards with which Cifial has been distinguished in recent 
years recognise the importance of these values. 
Cifial’s dynamics are exemplary, having been, for example, 
one of the first Portuguese companies to have used CAD/CAM 
technology in the development of its products and the first 
company in the world to invest in PVD coating technology.
Cifial is presented in the market with two distinct businesses:
Complete Bath Solutions and Integrated Door Systems.
The Complete Bath Solutions product catalogue features 
products such as taps, accessories, bathroom furniture and 
sanitary ware.
At the beginning of next year the new ‘Block’ range is to be 
launched, with a contemporary design, combining curved lined 
with soft edges, resulting in extremely appealing pieces. This 
range will include a compact toilet, simple toilet, suspended 
toilet, floor bidet, suspended bidet and washbasins. 

Nova linha Block
Block - A New Concept
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Engenharia, Inovação e Design continuam a ser os valores 
da marca Cifial. Os prémios internacionais de Design e 
Inovação com que a Cifial foi distinguida, nos últimos anos, 
reconhecem a importância desses valores. 
A dinâmica da Cifial é exemplar, tendo sido, por exemplo, 
uma das primeiras empresas portuguesas a utilizar 
a tecnologia CAD/CAM no desenvolvimento dos seus 
produtos e a primeira empresa mundial a investir em 
tecnologia para revestimentos em PVD.
A Cifial apresenta-se ao mercado com dois negócios 
distintos: Complete Bath Solutions e Integrated Door 
Systems. O catálogo de produtos Complete Bath Solutions 
disponibiliza produtos como torneiras, acessórios, 
mobiliário de banho e cerâmica sanitária. 
No início do próximo ano, será lançada a nova linha Block, 
com um design contemporâneo, combinando linhas curvas 
com arestas suaves, resultando em peças extremamente 
apelativas. Esta linha será composta por sanita compacta, 
sanita simples, sanita suspensa, bidé ao chão, bidé 
suspenso e lavatórios.

<Sugestões Premium> Premium Suggestions
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³e pieces of furniture produced 
by Jetclass stand out for the use of 
artistic and handcraft techniques; 
skills that are inextricable, given that 
the use of a handcraft technique 
represents an artistic declaration 
from the outset. ³e creation of 
the company’s furniture is based on 
a work method in which creativity 
combined with diversity of finishes 
and sheens results in exclusive design.

Reflecting the artistic nature of 
the brand, the Venezia Collection 
appears as a refined and illustrious 
canvas framed in a sophisticated and 
modern environment. In every detail 
of its carving, this collection reflects 
the work carried out by craftsmen, 
representing a true asset in the merit 
attributed to Jetclass furniture.

As peças de mobiliário produzidas 
pela Jetclass destacam-se pela 
aplicação de técnicas artísticas 
e artesanais, as quais são 
indissociáveis, uma vez que a 
aplicação de uma técnica artesanal 
representa, desde logo, uma 
manifestação artística. A concepção 
do mobiliário da empresa assenta 
numa metodologia de trabalho em 
que a criatividade aliada à diversidade 
de acabamentos e brilhos resulta num 
design exclusivo. 

Reflectindo o cariz artístico da marca, 
a Linha Venezia surge como uma tela 
requintada e ilustre que se enquadra 
num ambiente sofisticado e moderno. 
Esta linha reflecte em cada pormenor 
das suas talhas, o trabalho encetado 
pelos artesãos, constituindo uma 
mais valia para a distinção atribuída ao 
mobiliário Jetclass.

PU
B
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Requinte e Sofisticação
Refinement and Sophistication
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Design Perfeito
Perfect Design
Desde sempre que a Bruma tem habituado os seus clientes a 
uma máxima qualidade e perfeição no segmento de torneiras 
de luxo para cozinha e casa de banho.
Os criativos da marca renovaram a linha FlowingArt, serenando 
os seus traços e introduzindo os sistemas exclusivos Bruma 
Smooth Breeze®, que permite uma movimentação suave e 
precisa do mecanismo da torneira, e o Bruma Ecodrop®, que 
controla o caudal e a temperatura da água.

From the very outset Bruma has always treated its clients to the 

height in quality and perfection within the kitchen and bathroom 

luxury tap segment.

The creative minds behind the brand have revamped the FlowingArt 

range, quietening down its design and introducing the exclusive 

systems – Bruma Smooth Breeze®, which allows for smooth and 

precise movement of the tap mechanism, and the Bruma Ecodrop®, 

which controls water flow and temperature.

1 // Skin O desenho curvilíneo do novo modelo Skin 
imprime nesta linha de torneiras Bruma uma simplicidade e 
sofisticação estética, a par de uma utilização amplamente 
funcional e com um perfil elegante e gracioso.  
Skin The curved design of the new Skin model brings to this range 

of Bruma taps simplicity and aesthetic sophistication, together with 

highly functional use and an elegant and gracious profile.

2 // Lusa Uma torneira obsessivamente perfeita, de 
geometria inigualável, aliada a uma elegância intemporal. A 
série Lusa concede ao utilizador um maior conforto já que o 
espaço entre a bica da torneira e o lavatório foi aumentado.  
Lusa An obsessively perfect tap, with unrivalled geometry 

combined with a timeless elegance. The Lusa range provides the 

user with greater comfort as the space between the tap’s spout 

and the basin has been increased.

3 // Escudo De carácter minimal, requintado, com feições 
modernamente rectilíneas, a linha de torneiras Escudo 
dispõe de uma nova opção de manípulo, de manuseamento 
mais fácil, tanto em espaços domésticos como públicos.
Escudo Of minimal and refined character, with modern and 

rectilinear forms, the Escudo range of taps includes a new handle 

option, making it easy to operate, as much in domestic as in  

public spaces.

4 // Onça As formas inventivas e inovadoramente ilimitadas 
da série de torneiras Onça conferem-lhe uma linha pura e 
escultural, interligando sublimemente a criatividade dos 
designers que trabalham com a Bruma, com o engenho e 
rigor preciso que sempre distinguiu a marca.
Onça The inventive and innovatively unlimited forms of the Onça 

tap range provide it with a pure and sculptural outline, sublimely 

intertwining the creativity of Bruma designers with the genius and 

precision that has always set the brand apart.

<Sugestões Premium> Premium Suggestions

Bruma
Zona Industrial de Sam, Pavilhões 9-10 | Apartado 7715 | 4764 – 908 
Famalicão
Tel. Phone +351 252 491 977 | Fax +351 252 491 979
info@bruma.pt  | www.bruma.pt
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Rua dos Coleiros, nº 84 | Parque Industrial de Adaúfe | 4710-589 Braga
Tel. +351 253 607 740 | Fax +351 253 627 223
info@torneiras-roriz.pt | www.torneiras-roriz.pt 

Torneiras Roriz

Simple and harmonious forms, combined with the latest 
manufacturing technology and environment friendly solutions. 
This is the new tap collection from Torneiras Roriz, renowned 
Portuguese metal-sanitary product company. In the IF range, 
as it is known, the mixer taps of the washbasin and bidet are 
fitted with low flow aerators, ensuring a reduction in water 
use of about 50%. Such innovations are joined by attractive 
design, also present in the Niagara range, which promised to 
embellish any space.
This dedication to continued distinction, quality and innovation 
places Torneiras Roriz among the world’s best companies in 

the field. Founded in 1977, Torneira Roriz began 
with a single employee, but it soon expanded,  
to become market leader in the sector. Partnerships 
with renowned architects, such as Souto Moura  
and Carvalho Araújo, have contributed greatly  
to this progress. 

Objectos com carácter
Objects with Character
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Formas simples e harmoniosas, associadas à mais alta 
tecnologia de fabrico e a soluções amigas do ambiente. 
É assim a nova colecção de torneiras da Torneiras 
Roriz, a reconhecida empresa portuguesa de produtos 
metalo-sanitários. Na série IF, como é denominada, os 
monocomandos de lavatório e bidé estão equipados com 
perlatores de baixo caudal, permitindo uma redução de 
consumo da água em cerca de 50%. Para além disso, há 
o design atractivo, presente também em séries como a 
Niágara, que promete embelezar qualquer espaço. 
Esta aposta na diferenciação, qualidade e inovação 
contínuas colocam a Torneiras Roriz entre as melhores 

empresas do ramo no mundo. Criada em 1977, 
a Torneiras Roriz começou por ter apenas um 
funcionário, mas depressa se expandiu e se 
assumiu como líder de mercado no sector. As 
parcerias com arquitectos de renome, como 
Souto Moura e Carvalho Araújo, em muito 
contribuíram para este progresso. 

Série Niágara, Distribuição Crumar

Série Grês, Distribuição W2007, Lda. 

Série Lipssi, Distribuição W2007, Lda. 
 Série IF, Distribuição Fábrica Cerâmica de Valadares

Série CA1, Distribuição W2007, Lda.

<Sugestões Premium> Premium Suggestions
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Espaço Público // Public Space

Convencionalismos à parte, a Fly London faz jus ao seu 
nome e voa rumo ao progresso, à inovação e, acima de 
tudo, em direcção a um mundo muito original.
A marca de calçado portuguesa mais conhecida 
internacionalmente volta-se para o seu país e abre a 
sua primeira loja oficial em Portugal. 
Situado na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o 
espaço divide-se por dois andares animados com 
revolucionárias tecnologias que fazem interagir as 
diferentes colecções de sapatos, acessórios e vestuário 
de homem, senhora e criança com o próprio visitante. 
Cada um dos artigos disponíveis na loja possuiu uma 
etiqueta RFID (Radio Frequency Identification) com 
um chip electrónico que armazena toda a informação 
sobre o produto. Permite também que o cliente, ao 

Conventions apart, Fly London lives up to its name and 
flies on a course towards progress, innovation and 
above all towards a very original world.
³e internationally best known Portuguese footwear 
brand returns to its country and opens its first official 
store in Portugal.
Stood on the Avenida da Liberdade, in Lisbon, the space 
is split into two floors brought to life with revolutionary 
technologies that allow the different collections of 
shoes, accessories and men’s, women’s and children’s 
clothing to interact with the customer. Each of the 
items available in the shop has a RFID (Radio Frequency 
Identification) label containing an electronic chip that 
stores all the product’s information. It also allows 
the customer, when trying on the piece, to see her/
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Loja Fly London
Voo Nacional
Fly London Shop National Flight

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by FLY LONDON
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his image projected in real time onto a screen with an 
interactive setting of the streets of London, Tokyo and 
New York.
³e famous Fly London fly, the brand’s logo, is also 
presented electronically, animating the shop window’s 
exterior screen, projecting to curious onlookers, in 
Portuguese and English, the products available in  
the store.
A highlight of the decorative items is a modular display 
structure that dominates the interior of the shop with its 
stunning purple colour topped with a lip shaped seat in 
the same colour, inspired by the work of Salvador Dali. 
Yellow and grey hues complement the space and stand 
out through a special lighting system illuminating the 
entire space with lights incorporated into the stairs and 
reflected by the various mirrored areas.
³e new Fly London flagship store in Lisbon, opened 
at the same time as exclusive outlet for the brand in 
London, is sure to impress the people of Lisbon and 
beyond, encouraging them to «fly» instead of walking.

experimentar a peça, veja a sua imagem projectada em 
tempo real num ecrã com um cenário interactivo das 
ruas de Londres, Tóquio ou Nova Iorque. 
A famosa mosca Fly London, logótipo da marca, 
apresenta-se igualmente de modo electronicamente 
animado no ecrã exterior da montra, projectando para 
os mais curiosos, em português e inglês, os produtos 
disponíveis na loja.
Entre os elementos decorativos, ressalta uma estrutura 
expositora modular que domina o interior da loja com 
a sua impactante cor roxa rematada pelo assento, de 
igual tonalidade, inspirado na obra de Salvador Dali. 
Os tons amarelo e cinzento complementam o espaço 
e sobressaem através de um especial sistema de 
iluminação que alumia a totalidade do espaço através 
das luzes incorporadas na escadaria e reflectidas pelas 
várias áreas espelhadas. 
A nova flagship store da Fly London em Lisboa, 
inaugurada simultaneamente com a abertura de um 
espaço exclusivo da marca em Londres, marcará os 
lisboetas e todos os portugueses incentivando-os a 
«voarem», em vez de caminharem.

www.flylondon.com
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Construção, compra e venda de propriedades, Lda.
Rua Parque da República, 101 | 4430-164 Vila Nova de Gaia
Tel. +351 223 700 545 | Fax +351 223 704 817 
info@quercasa.pt | www.quercasa.pt

Quercasa

A unique building is growing opposite El Corte Inglés in Vila 
Nova de Gaia. Zen, by Quercasa, designed by architect Manuela 
Soutinho, and following the ‘house floor’ concept with one 
property per floor. Eight four/five-bedroom apartments, 260 
square metres in area, of undeniable beauty and value, which 
combine the art of good construction down to the final detail 
with the most advanced in security, home automation, renewable 
energies and comfort. The asymmetric verandas and façades in 
see-through material allow the entrance of light, but maintain 
privacy. The Zen philosophy is felt throughout the building and is 
identifiable in the interior garden of each apartment, operating 
as an engave, a Japanese living concept, establishing a perfect 
connection between the living room and the veranda. The ease of 
parking, provided by the special car lift and by the closed garages 
for four cars, is another valuable innovation.

Casas únicas e irrepetíveis
Unique and Unrepeatable Houses

House Traders / 87

P
U

B

Um edifício único está a nascer em frente ao El Corte 
Inglés, em Vila Nova de Gaia. O Zen, da Quercasa, com 
assinatura da arquitecta Manuela Soutinho, segue o 
conceito de andar moradia, uma habitação por piso. 
Oito apartamentos T4/T5, de 260m2, de beleza e valor 
inalteráveis, que combinam a arte de construir bem 
ao último pormenor, preservando o ambiente com a 
tecnologia mais avançada de segurança, domótica, 
energias renováveis e conforto. As varandas assimétricas 
e fachadas de material translúcido permitem a entrada da 
luz, mas mantêm a privacidade. A filosofia zen percorre 
o edifício e consubstancia-se no jardim interior de cada 
apartamento, que funciona como um engave, conceito da 
habitação japonesa, estabelecendo uma ligação perfeita 
entre a sala e a varanda. A facilidade de estacionamento, 
proporcionada pelo elevador especial para automóveis e 
as garagens fechadas para quatro carros, é outra inovação 
com valor.
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No Silêncio da Montanha…
In the Mountain Silence...

Refúgio // Haven

Casa das Penhas Douradas

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by CASA DAS PENHAS DOURADAS

No cume de Portugal reina a serenidade de uma natureza cujo maior 
prazer é encantar os seus montes e vales com a sublime alvura da 
neve gelada.
No deleite desta pacatez, a Casa das Penhas Douradas oferece aos 
desbravadores do Parque Natural da Serra da Estrela um espaço de 
design e de descanso merecido, destacando-se pela sua exterior 
cor carmesim.
A pureza da paisagem predomina no interior – os 17 quartos e a 
suite, as áreas sociais e a piscina interior aquecida possuem uma 
vista panorâmica sobre a serra. Comungando com a montanha, os 
aposentos são revestidos em madeira de bétula, proporcionando 
uma atmosfera de conforto e de aconchego adensada pelo 
aquecimento central e inerentes comodidades modernas (televisão 
por cabo, internet, leitor de DVD e de iPod). 

On Portugal’s peaks reigns the serenity of a nature that takes 
ultimate pleasure in enchanting its hills and valleys with the sublime 
white of frozen snow.
In the delight of this peacefulness, the Casa das Penhas Douradas 
offers explorers to the Serra da Estrela Nature Park a space where 
design and well deserved rest are highlighted by a crimson painted 
exterior.
³e purity of the landscape predominates inside – the 17 rooms 
and the suite, the social areas and the heated indoor pool enjoy 
panoramic views over the hills. Interacting with the mountain, the 
rooms are lined with birch wood, producing an atmosphere of 
comfort and cosiness, increased further by the central heating and 
the modern conveniences present (cable television, Internet, DVD 
player and iPod).
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Para além de uma biblioteca, convidativa a uma leitura, o ambiente 
minimal da Casa das Penhas Douradas revê-se em peças de design 
nacional e internacional. 
Este refúgio dispõe igualmente de percursos pedestres, passeios 
de jeep, bicicletas BTT e caiaques para desfrute total da natureza.
No spa, o duche Vichy e os tratamentos com óleos aromatizados 
com ervas da Serra da Estrela obrigam ao relaxamento, enquanto a 
cozinha gourmet, baseada em produtos locais, tem a consultoria do 
Chef Luís Baena. 
Na Casa das Penhas Douradas vale a pena ouvir o silêncio, o silêncio 
dourado da montanha… 

Besides a library, inviting you to sit and read, the minimal 
environment of the Casa das Penhas Douradas is revealed in pieces 
of national and international design.
³is refuge also boasts walking trails, jeep tours, mountain bikes 
and kayaks for enjoying nature to the full.
In the spa, the Vichy shower and the treatments with oils perfumed 
with herbs from the Serra da Estrela compel you to relax, while the 
gourmet cooking using local produce enjoys the consultation skills 
of chef Luís Baena.
In the Casa das Penhas Douradas you are blessed to hear the 
silence; the golden silence of the mountain...  

www.casadaspenhasdouradas.pt

Refúgio //Haven
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Zina Food & Wine

Texto de Text by ANDREIA BARROS FERREIRA
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ZINA FOOD & WINE

Abundância de Aromas e Sabores
Aromas and Flavours in Abundance

³e neutrality of white joined by gilded decorative items 
give to Zina Food & Wine a sophisticated, clean and 
comfortable sense of balance. ³e new gastronomic 
pearl in Lisbon’s Parque das Nações, designed  
by architect Troufa Real and with interior design  
from Costa & Castelo, presents a careful selection of 
fabrics, furniture, lighting and accessories, in which 
refined taste for aesthetics can be felt, without losing 
sight of functionality.
³e three rooms of Zina define special moments. In the 
first, more spacious room, there’s space for 40 people, 
while the second, with room for eight guests, serves well 
for private meals. ³ere is also a terrace on which you 
lunch, dine, or simply drink a cocktail as the evening fades.
Chef Sotto Mayor produces the restaurant’s balanced, 
creative cooking style, packed with colour, aromas, 
textures and flavours. ³e menu is seasonal,  
simpler and less pretentious at lunch, and more cosy, 
demanding and elaborate at dinner. And,  
always accompanied by a wines carefully selected  
by a sommelier.

A neutralidade do branco conjugada com elementos 
decorativos dourados concede ao Zina Food & Wine 
um equilíbrio requintado, depurado e confortável. A 
nova pérola da gastronomia do Parque das Nações, da 
autoria do arquitecto Troufa Real e com decoração de 
interiores de Costa & Castelo, apresenta uma criteriosa 
selecção de tecidos, mobiliário, iluminação e acessórios, 
onde se nota um gosto apurado pela estética, sem 
nunca perder de vista a funcionalidade. 
As três salas do Zina demarcam momentos. Na 
primeira, mais espaçosa, cabem 40 pessoas, enquanto 
a segunda, de oito lugares, é para refeições mais 
intimistas. Existe ainda uma esplanada onde se pode 
almoçar, jantar ou simplesmente beber um cocktail ao 
final da tarde. 
O chefe Sotto Mayor assina a cozinha equilibrada, 
criativa e repleta de cores, aromas, texturas e sabores 
do restaurante. A carta é sazonal, mais simples e 
despretenciosa ao almoço, e mais intimista, exigente e 
elaborada ao jantar. Sempre acompanhada por vinhos 
criteriosamente seleccionados por um escanção.

www.zinafoodandwine.com

Sabores // Flavours
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Sugestões // Suggestions

Luvas Coccinelle, Colecção Outono/Inverno 2010
Coccinelle gloves, Autumn/Winter 2010 collection

www.coccinelle.com

Carteira Renard em pele preta de estilo Yeti, da Tous
Renard handbag in Yeti style black fur, from Tous
www.tous.com

Primeiro perfume John Richmond
Debut perfume from John Richmond
www.johnrichmond.com

Botim em couro preto, Sérgio Rossi
Black leather ankle boots, Sérgio Rossi
www.sergiorossi.com

Relógio Burberry BU1077, modelo em caixa rectangular com mostrador 
prateado e correia em tecido com checks em cinzento

Burberry BU1077 wristwatch, model in rectangular case with white and 
silver face and grey checked fabric strap

www.burberry.com

Para Si
For You

Para a Casa
For the Home

Bengaleiro Tree, Cascando 
Tree coat stand, Cascando 
www.cascando.nl

Presépio colorido da Alessi, na Best Of Living
Colourful nativity scene by Alessi, at Best Of Living

www.alessi.com | www.bestofliving.pt

Máquina de café expresso A Modo Mio da Lavazza, disponível em sete cores diferentes
A Modo Mio Espresso Coffee Machine by Lavazza, available in seven different colours

www.lavazzamodomio.pt

Mesas de apoio Romance com padrão recortado a laser e em dupla 
combinação de cores, Contraforma

Romance Side tables with laser cut patterns and in double colour 
combinations, Contraforma

www.contraforma.com
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More Time, More Life
Mais Tempo, Mais Vida

Coordenação coordination Humberto Barbosa
Especialista em Nutrição e Longevidade
Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity
Founder of the Clínica do Tempo

As doenças que mais matam no mundo não são 
o cancro e a SIDA, mas sim as doenças cardiovas-
culares, provocadas essencialmente pelo excesso 
de gordura. Ao eliminarmos o excesso de gordura 
damos, com toda a certeza, um passo significativo 
para vivermos mais anos com mais saúde.

³e diseases that cause the most deaths in the 
world are not cancer and AIDS, rather cardiovascu-
lar diseases, essentially caused by an excess of fat. 
In removing excess fat we take, without a shadow 
of a doubt, an important step towards living for 
longer and more healthily.

Humberto Barbosa

Todos possuímos células de gordura. Mesmo em pessoas magras, 
estas células existem, apenas não estão cheias de gordura. Por 
outro lado, todos temos um número diferente de células gordas que 
rodeiam todo o nosso corpo, uns mais do que outros, muitas vezes 
dependendo da nossa própria propensão genética. Estas células 
gordas subcutâneas, chamadas adipócitos, condicionam o tipo de 
corpo que iremos ter e a distribuição da gordura corporal, que pode 
ser tipo maçã (andróide), instalada à volta da cintura e abdómen, ou 
pêra (ginóide), quando se localiza nas ancas, glúteos e coxas. 
“Quando se fala de emagrecimento há normalmente alguma confu-
são entre perder peso e perder gordura”, explica Humberto Barbo-
sa, especialista em Nutrição. “Uma pessoa pode fazer um regime 
alimentar de emagrecimento que leve realmente à perda de peso 
corporal, através de perda de água e de músculo, mas que tenha pou-
co reflexo na quantidade de gordura perdida. Quando não há qualquer 
tipo de tratamento específico associado, que promova a perda de 
gordura, este facto torna-se ainda mais evidente em dietas relâmpa-
go, que provocam uma perda de peso rápida não traduzida em perda 
assinalável de gordura corporal”.

Há muitas pessoas com excesso de peso que conseguem diminuir os 
valores na balança, mas que não conseguem reduzir a sua percen-
tagem de gordura total e localizada. Isto faz com que, entre outras 
coisas, exista uma redução de peso mas continue a não se conseguir 
vislumbrar os músculos abdominais, que continuam cobertos pela 
camada de gordura que não se perdeu.
É por volta dos 16 anos que o número de células gordas fica definido, 
sendo que tanto o nosso estilo de vida como a nossa genética condi-
cionam o resultado futuro. O número de células gordas mantém-se 
estável. O que acontece, como explica o fundador da Clínica do Tem-
po, “é que através das nossas escolhas alimentares e de um estilo de 
vida sedentário as células gordas vão ser mais ou menos carregadas 
de gordura. Quando queimamos a gordura contida nos adipócitos 
não estamos a reduzir a quantidade de células que existe, mas sim a 
diminuir a quantidade de gordura que essas células contêm, o que faz 
com que os adipócitos diminuam de volume. Encolhem, mas continu-
am íntegros e activos”.

We all possess fat cells. Even thin people have these cells, but they 
aren’t full of fat. On the other hand, we all have a different number of 
fat cells that surround our entire body, some more than others, often 
depending on our own genetic makeup. ³ese subcutaneous fat cells, 
known as adipocytes, condition what kind of body type we are going 
to have and the distribution of body fat. Types include: apple (android), 
concentrated around the waistline and abdomen, or pear (gynoid), 
when located around the hips, buttocks and thighs. 
“When we talk about slimming, there is usually a certain amount of 
confusion between losing weight and losing fat”, explains Humberto 
Barbosa, nutrition specialist. “A person can stick to a slimming regime 
that really leads to body weight loss, through the loss of water and 
muscle, but which is hardly reflected in the amount of lost fat. When 
there is no kind of specific complementary treatment, which pro-
motes fat loss, this fact becomes even more obvious in crash diets, 
which lead to rapid weight loss and no significant loss of body fat.”

³ere are many overweight people that manage to drop kilos, but who 
don’t manage to reduce their total and localised fat percentage. ³is 
means that, amongst other things, there is a reduction in weight but 
the abdominal muscles still cannot be seen as they continued to be 
covered with a layer of fat that remains to be lost. 
³e number of fat cells is defined around the age of 16, with lifestyle 
and genetic profile conditioning the future result. ³e number of fat 
cells then stabilises. What happens, as the founder of the Clínica do 
Tempo explains, “is that through our dietary choices and a sedentary 
lifestyle the fat cells become more and more loaded with fat. When we 
burn fat contained in adipocytes we are not reducing the amount of 
existing cells, rather reducing the amount of fat that these cells con-
tain, which means that the adipocytes shrink in volume. ³ey shrink 
but they remain intact and active.”

³e importance of reducing the amount of fat cells present in the 
abdominal area is connected to the increased risk of suffering from 
cardiovascular diseases that this fat causes. ³e tummy is not just 
about looks (although it improves in this aspect too), but rather a 
health and disease prevention problem. “A reduction of 3cm on the 

O que é…  What it is...

O Liposhaper Max utiliza dois ultra-sons de frequências diferentes, de 
uma forma precisa e abrangente, não-invasiva.
O primeiro ultra-som de 2,2 MHz faz um pré-aquecimento e prepara 
a membrana celular para a aplicação do segundo ultra-som conver-
gente, de 0,12 MHz, que emite energia focalizada sobre os tecidos, a 
profundidade controlada.
Apenas as membranas das células de gordura (adipócitos) são 
rompidas. A pele, vasos sanguíneos, nervos e tecidos conjuntivos 
permanecem intactos.

³e Liposhaper Max uses two ultrasounds of different frequencies in 
a precise and all encompassing, non-invasive manner.
³e first 2.2 MHz ultrasound preheats and prepares the cellular mem-
brane for the application of the second convergent ultrasound, 0.12 
MHz, which emits energy focused on the tissues at a controlled depth.
Only the membranes of the fat cells (adipoctyes) are ruptured. ³e 
skin, blood vessels, nerves and tissues remain intact.

Publireportagem // Report
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A segurança…   Safety...

É um procedimento seguro, simples, num processo de “entrar e 
sair”, sem internamento, período de convalescença ou recuperação, 
sem incisões e cortes, sem desconforto ou dor durante e após o 
tratamento. Não requer anestesia, sedativos ou calmantes.
Esta tecnologia tem sido usada para tratar largos milhares de pes-
soas em mais de 50 países, sendo a segurança do Liposhaper Max 
comprovada por arbitragem e estudos clínicos independentes, bem 
como garantida por controlo de qualidade.

³is is a safe and simple procedure, in a process of “come in and lea-
ve”, with no hospitalisation, convalescence or recovery period, with no 
incisions and cuts, without discomfort or pain during or after the tre-
atment. ³ere is no need for anaesthesia, sedatives or tranquillisers. 
³is technology has been used to treat many thousands of people in 
more than 50 countries, with Liposhaper Max’s safety proved throu-
gh independent assessment and clinical studies, as well as being 
guaranteed through quality control.

Como actua…   How it works...

Este tratamento baseia-se num processo natural de libertação de 
gordura. Os triglicéridos e os detritos celulares provenientes dos 
adipócitos rompidos são processados pelos meios fisiológicos e 
metabólicos naturais do corpo humano.
O seu percurso de eliminação é o mesmo de um simples processo de 
emagrecimento, não se acumulando gordura no sangue ou no fígado.

³is treatment is based on a natural process of freeing fat. ³e trigly-
cerides and the cell waste coming from the ruptured adipocytes are 
processed through natural physiological and metabolic means in the 
human body. ³eir removal is the same as a simple slimming process, 
with no fat accumulating in the blood or in the liver.

A importância de reduzir a quantidade de células gordas que está 
presente no perímetro abdominal prende-se com o aumento de risco 
de sofrer de doenças cardiovasculares que esta gordura provoca. 
A barriga não é apenas uma questão estética (embora também se 
ganhe nesse aspecto), mas sim um problema de saúde e prevenção 
da doença. “Basta uma redução de 3cm no perímetro abdominal para 
haver uma diminuição imediata no risco de sofrer doenças cardio-
vasculares (também pela diminuição dos valores de tensão arterial e 
colesterol) e diabetes tipo 2”, adianta Humberto Barbosa.

Para este especialista em alimentação e longevidade, era importan-
te existir uma solução eficaz e segura para a eliminação da gordura 
localizada, mas que não exigisse o recurso a técnicas cirúrgicas. Foi 
assim que adquiriu o Liposhaper Max para as suas clínicas, desen-
volvendo um novo método de tratamento de gordura localizada em 
geral, mas dando ênfase à gordura abdominal. “A importância do 
método Liposhaper Max na redução da gordura abdominal reside 
precisamente no facto de este procedimento destruir efectivamente 
as células de gordura. Ou seja, através do Liposhaper Max as células 
não reduzem apenas o seu conteúdo de gordura, porque a membrana 
do adipócito é efectivamente destruída, provocando o esvaziamen-
to total do seu conteúdo e mantendo a célula permanentemente 
danificada, sem capacidade de voltar a armazenar gordura” explica 
o nutricionista, garantindo a segurança deste procedimento. “Isto é 
conseguido sem afectar quaisquer outras estruturas que não sejam 
as próprias células gordas, mantendo intactos os vasos sanguíneos, 
todos os tecidos e todas as estruturas circundantes. Estudos interna-
cionais comprovam, através de análises de controlo ao sangue, urina 
e fígado, que não há aumento dos valores de colesterol em circulação 
no organismo ou em armazenamento nos órgãos internos, como 
o fígado, derivado dessa libertação gradual de gordura. A libertação 
da gordura das células é lenta e é prontamente metabolizada pelo 
organismo, sendo uma parte utilizada como energia e o restante 
eliminado pelas vias naturais, tal como se de uma vulgar dieta de 
emagrecimento se tratasse”.

waistline is enough to produce an immediate effect on the risk of 
suffering cardiovascular diseases (also through the reduction in 
blood pressure and cholesterol levels) and type 2 diabetes,” adds 
Humberto Barbosa.

³e nutrition and longevity specialist felt the existence of a non 
invasive, surgery free efficient and safe solution for localised fat 
removal to be important. He therefore purchased the Liposhaper 
Max for his clinics, developing a new treatment method for localised 
fat in general, while focussing on abdominal fat. “³e importance of 
the Liposhaper Max method in reducing abdominal fat lies precisely 
in the fact that this procedure effectively destroys fat cells. ³at is 
to say, through the Liposhaper Max cells don’t just reduce their fat 
content, because the membrane of the adipocyte is effectively de-
stroyed, causing the total emptying of its content and keeping the cell 
permanently damaged, without the ability to store fat anymore” the 
nutritionist explains, guaranteeing the safety of this procedure. “³is 
is achieved without affecting any other structures besides the fat cells 
themselves, maintaining blood vessels intact, as well as tissues and 
surrounding structures. International studies have proved through 
control tests to blood, urine and the liver, that there is no increase to 
cholesterol values within the body’s circulation or in storage in the 
internal organs, such as the liver, as a result of this gradual freeing of 
fat. ³e setting free of fat from the cells is slow and is quickly metabo-
lised by the body, with part used as energy and the rest removed via 
natural means, as if this were a simple diet.”

³ere are many slimming solutions available on the national and 
international market, there are many machines and procedures avail-
able to the public, however, as well as being an exclusive technology 
worldwide, and only available in the Clínica do Tempo, the Liposhaper 
Max is more that than a simple procedure, it is a complete and multi-
discipline method that combines various specialities for the efficacy 
of the final result. For this very reason the success rates for loss of lo-
calised fat, volume and weight are in the area of 90 to 95%, calculated 

Imediato rompimento selectivo das células  gordas a uma profundi-
dade controlada

Immediate selective disruption of fat cells at a controlled depth

O reconhecimento… Recognition...

A contribuição dada pela Clínica do tempo e pelo Dr. Humberto Barbo-
sa no desenvolvimento desta tecnologia, e os excelentes resultados 
obtidos com este método fizeram com que em Fevereiro de 2009 a 
Ultrashape atribuísse à Clínica do Tempo um Certificado de Excelên-
cia, nomeando ao mesmo tempo o Dr. Humberto Barbosa Consultor 
Especial pelo seu trabalho clínico pioneiro e investigação no campo da 
nutrição, redução de gordura e anti-envelhecimento. Este Certificado 
e esta nomeação, pela empresa que criou a tecnologia e está presen-
te em 57 países, foram apenas atribuídos à Clínica do Tempo e ao Dr. 
Humberto Barbosa.

³e contribution made by the Clínica do Tempo and by Dr. Humberto 
Barbosa in the development of this technology, and the excellent 
results obtained with this method led, in February 2009, to Ultrasha-
pe awarding the Clínica do Tempo with a Certificate of Excellence, 
while at the same time nominating Dr. Humberto Barbosa a Special 
Consultant for his pioneering clinical work and research in the field 
of nutrition, fat reduction and anti-ageing. ³is certificate and this 
nomination, by the company that created the technology and which 
is present in 57 countries, have only been attributed to the Clínica do 
Tempo and to Dr. Humberto Barbosa.

Há muitas soluções de emagrecimento disponíveis no mercado 
nacional e internacional, há muitas máquinas e procedimentos ao 
dispor do público, no entanto, além de ser uma tecnologia exclusiva 
mundialmente e apenas disponível na Clínica do Tempo, o Liposhaper 
Max é mais do que um simples procedimento, é um método integra-
do e multidisciplinar que reúne diversas especialidades para a eficácia 
do resultado final. Por isso mesmo as taxas de sucesso de perda de 
gordura localizada, volume e peso são na ordem dos 90 a 95%, calcu-
ladas pelo tratamento efectivo de mais de 25 mil pessoas na Clínica 
do Tempo, contabilizadas em Outubro de 2010.
Humberto Barbosa faz questão de recordar a importância de dimi-
nuir o volume da barriga para reduzir o risco de sofrer de doenças 
cardiovasculares: “Bastam três centímetros de redução do perímetro 
abdominal para diminuir imediatamente o risco de sofrer doenças 
cardiovasculares, e os resultados que são alcançados com o Liposha-
per Max representam valores na ordem dos 10 cm de redução de 
medidas corporais. E isso é conseguido com uma técnica totalmente 
não-invasiva, sem cortes, sangue, anestesia ou dor”. 

in October, 2010, on the effective treatment of more than 25 thousand 
people in the Clínica do Tempo.
Humberto Barbosa insists on recalling the importance of reducing the 
volume of the tummy to reduce the risk of suffering from cardio-
vascular diseases: “Just three centimetres taken off the waistline is 
needed to immediately reduce the risk of suffering from cardiovas-
cular diseases, and the results that are achieved with Liposhaper Max 
represent values of around 10cm taken off body measurements. And 
this is achieved with an entirely non-invasive technique, without the 
need for incisions, blood, anaesthesia or pain.”

Histalogia demonstrando o imediato rompimento selectivo das 
células gosdas, e permanecerem intactas as estruturas envolventes 
tais como vasos sanguínios, nervos e tecido conjuntivo após uma 
sessão de tratamento com esta nova tecnologia.

Histology demonstrated an immediate selective disruption of fat 
cells, and remains intact the surrounding structures such as blood 
vessels, nerves and connective tissue after a session of treatment 
with this new technology

Controlo
Uma sessão de tratamento rompi-
mento selectivo de células gordas

Uma sessão de tratamento rompi-
mento selectivo de células gordas

Uma sessão de tratamento rompi-
mento selectivo de células gordas
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Jóias // Jewellry

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS | Fotografias gentilmente cedidas por  
Photographs kindly given by TORRES JOALHEIROS

Cem anos de história e mestria joalheira pela mão da 
Torres Joalheiros representados pelo «C», o cem romano. 
Para comemorar o centenário da casa de jóias, João Carlos  
Torres celebrou a letra «C» na colecção Cemtury. O 
verdadeiro enaltecimento da feminilidade em anéis, alianças,  
brincos, escravas e pendentes em ouro cor-de-rosa,  
amarelo ou branco com ou sem brilhantes negros ou 
transparentes repletos de intemporalidade e elegância.
O fabrico exímio e apurado de cada peça minimal Cemtury 
liga intrinsecamente cada jóia da Torres Joalheiros à 
mulher luxuosa, distinta e delicada que a enverga.

One hundred years of history and master craftsmanship 
through the work of Torres Joalheiros represented by 
«C», one hundred in Roman numerals. To commemorate 
the centenary of the jewellery makers, João Carlos Torres 
has celebrated the letter «C» in the Cemtury collection. 
³e veritable praise of femininity in rings, wedding rings, 
earrings and pendants in pink, yellow and white gold 
with or without black or transparent diamonds rich in 
timelessness and elegance. 
³e exceptional and refined manufacture of each minimal 
Cemtury piece intrinsically connects each creation from 
Torres Joalheiros to the luxurious, distinctive and delicate 
woman that wears it.

«C»

Torres 
Joalheiros

www.torres.pt

Espontânea, flexível e sem 
emissões de CO2 graças ao 
seu motor eléctrico. É assim a 
nova e excitante MINI Scooter 
E Concept, da Mini, com a 
assinatura de Adrian van 
Hooydonk, chefe de design 
do grupo BMW. Disponível em 
três modelos diferentes, é o 
inspirado nos irreverentes anos 
60 e nos primeiros modelos da 
Mini que prende mais o olhar. A 
MINI Scooter E Concept utiliza 
um smartphone como chave de 
ignição e tem um conjunto de 
comunicações integradas que 
incluem sistema de navegação 
e bluetooth. O velocímetro 
redondo, os frisos cromados 
ou o formato dos retrovisores 
aludem imediatamente 
ao universo Mini. Scotters 
ideais para jovens urbanos e 
modernos, que privilegiam o 
design e a inovação. 

Spontaneous, flexible and CO₂ 
emission free thanks to its 
electric motor. ³is is the new 
and exciting MINI Scooter E 
Concept, from Mini, designed 
by Adrian van Hooydonk, head 
of design for the BMW group. 
Available in three different 
models, the one inspired by 
the swinging 60s and the 
first Mini models is certainly 
the most striking. ³e MINI 
Scooter E Concept uses a 
smartphone as its ignition 
key and features a series of 
integrated communication 
systems including navigation 
system and Bluetooth. ³e 
round speedometer, the chrome 
trims, and the shape of the rear-
view mirrors allude immediately 
to the world of Mini. Ideal 
scooters for urban and modern 
youngsters, who favour design 
and innovation.

Mini Scooter
Ao volante da irreverência
Irreverent Biking
Texto de Text by ANDREIA BARROS FERREIRA
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by MINI 

www.mini.com
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Destinado exclusivamente para arquitectos, designers e 
decoradores, o showroom da For-Arte revela um espaço moderno, 
com as últimas tendências mundiais e as novidades da marca em 
soluções distintas e originais para ornamentar criativamente vários 
ambientes. Entre uma diversificada gama de produtos, a For-Arte 
apresentou recentemente um novo produto, o WallLed, que se 
distingue pela impressão de fotografias, ilustrações e desenhos 
gráficos numa caixa de luz com tecido retroiluminado, com 
comando dimable de iluminação LED. 
A competência e qualidade dos produtos For-Arte podem ser 
igualmente atestadas em impressões sobre papel de parede 
(WallPaper) ou sobre tecido 100% à prova de água (WallTex), tudo 
isto em conjugação com o maior banco nacional de imagens 
em grande formato. Cabe ao cliente a difícil tarefa de escolher a 
resposta mais adequada às suas necessidades, ficando sempre 
com a certeza de um produto inovador e único. 

Aimed exclusively at architects, designers and decorators, the For-
Arte showroom is a modern space, with the latest world trends and 
the new products from the brand in distinctive and original solutions 
to creatively decorate various settings. Amongst an assorted 
range of products, For-Arte recently presented a new product, 
the WallLed, which stands out for its photographic, illustration and 
graphic design prints in a light box with rear-lit fabric, with dimmable 
LED lighting control.
³e capacity and quality of For-Arte products can also be enjoyed in 
wallpaper prints (WallPaper) or in prints on 100% waterproof fabric 
(WallTex), in conjugation with the largest image bank in large format 
images. ³e client is set the difficult task of choosing the image that 
best fits his/her needs, all the while certain of an innovative and 
unique product. 

Rua Frei José Vilaça, 77 | 4705 – 265 Braga
Tel. +351 253 690 385 | Fax +351 253 100 592
info@for-arte.com | www.for-arte.com

For-Arte
Profissionalismo Para Profissionais
Professionalism for Professionals
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Showroom
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Eco Design 

Bicicleta UH-o2 com o quadro em bambu, Bamboocycles
UH-o2 bicycle with bamboo frame, Bamboocycles

www.bamboocycles.com

Estante circular em madeira Archive II , designer David Garcia
Circular wooden bookcase Archive II, designer David Garcia
www.davidgarciastudio.blogspot.com

Candeeiro Boeklampen feito a partir de livros antigos, Bomdesign
Boeklampen lamp made from old books, Bomdesign
www.bomdesign.nl

Banco – Baú Girafa em papelão, Jaya
Giraffe Bench – Trunk in cardboard, Jaya
www.jayadesign.com.br
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Looking Forward

Aeroportos caóticos, viagens sucessivas, malas, sem esquecer 
a ferramenta essencial de trabalho – o computador portátil. Os 
executivos mais experientes conhecem bem esta vivência e a 
pensar neles Sindre Klepp desenvolveu o projecto Titan. Uma mala 
com múltiplas facetas: um compartimento para bagagem, com um 
trolley deslizante, uma pasta para guardar o portátil e que pode 
ser desacoplada do corpo da mala que, assim, pode servir como 
apoio de pés durante o voo, e uma autêntica trotineta que facilita a 
deslocação para o próximo terminal, saída, autocarro ou estação de 
comboios.
As medidas 55x40x23 mm da Titan Highroller definem-se na forma 
ergonómica de uma mala de viagem inspirada nas tradicionais 
pastas de documentos, além de projectada a partir de materiais 
leves e resistentes com uma ampla gama de tonalidades 
programadas.

www.coroflot.com/sindr3

A Multifacetada
Multifaceted

Titan Highroller

Texto de Text by PATRÍCIA RAMOS
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by SINDRE KLEPP

Chaotic airports, successive trips, luggage, without forgetting 
the essential work tool – the laptop. ³e more experiences 
executives are very familiar with this experience and with them in 
mind Sindre Klepp has developed the Titan project. A suitcase with 
multiple facets: a compartment for luggage, with slide out trolley, a 
removable bag for storing your laptop, which can be uncoupled from 
the body of the suitcase, which, thus, can serve a footrest during the 
flight, and a scooter to help you move to the next terminal, exit, bus 
or train station.
³e 55x40x23 mm measurements of the Titan Highroller are 
defined in the ergonomic shape of the travel bag inspired by 
traditional briefcase, besides being designed from light and tough 
materials with a large range of colours planned.








