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(In)esperada  eis que o inesperado, talvez muito 
aguardado, acontece… a edição Março/abril da House Traders chega 
de novo até si de cara e alma reavivada e ciente da necessidade de 
mudança, estabelecendo um rumo diferente, mantendo, contudo, o 
mesmo rigor, inovação e empenho que o leitor sempre nos exigiu. 
a direcção que seguimos voltou-se para a essência da arquitectura, para 
a originalidade do design, mas, sobretudo, para a contemporaneidade e 
ditame das tendências mais actuais e cosmopolitas. 
Propomos-lhe descobrir uma House Traders imprevisível, repleta 
de páginas surpreendentes, acompanhadas por um moderno guia 
Tendências 2011 cozinhas.
acreditamos que vai percorrer um agradável caminho com a sua tão 
esperada House Traders cuja renovação tanta satisfação nos concedeu!

˙ Patrícia ramos editora editor

(un)expected  This is when the unexpected, 
perhaps long awaited, happens... The March/april issue of House Traders 
returns to you with a revamped face and soul, fully aware of the need 
for change, establishing a different path, while maintaining the same 
levels of quality, innovation and commitment readers expect of us. 
The direction we follow turns to the essence of architecture, to the 
originality of design, but, most importantly, to the contemporariness 
and inspiration of the very latest and cosmopolitan of trends. 
We ask you to discover this unpredictable House Traders, packed with 
stunning pages, joined by a modern Kitchen Trend guide 2011. We 
believe that you’re going to enjoy yourself on this journey with your 
long awaited House Traders, the renovation of which has given us 
such pleasure!

Fotografia Photograph © Brühl ˙ www.bruehl.com ˙
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Sunrise Bay é um fantástico e exclusivo 
condomínio privado, situado na albufeira 
de castelo do Bode, em plena região 
dos Templários. a arquitectura moderna 
das 22 moradias geminadas adequa-se 
harmoniosamente aos espaços verdes que 
envolvem este completo empreendimento. 
além de vivendas V1,V2 e V3 com amplos 
terraços e garagem privativa, o complexo 
está equipado com piscina, zona de apoio, 
vários jardins e cais para embarcações de 

recreio. Os desportos náuticos, os passeios de barco e o desfrute das praias fluviais da albufeira de castelo 
do Bode tornam-se mais distintos a partir do Sunrise Bay. ˙ Sunrise Bay is a fantastic and exclusive private 
condominium located right beside the castelo do Bode reservoir, right in the heart of Portugal’s Templar 
Knight region. The modern architecture of the 22 linked villas blends harmoniously with the green spaces 
that surround this entire development. Besides the one, two and three-bedroom villas, with spacious 
terraces and private garage, the complex features a swimming pool, support area, gardens and mooring 
for leisure boats. Water sports, boat trips and the castelo do Bode reservoir’s beaches are all the more 
delightful from Sunrise Bay.

˙ www.sunrisebay.com.pt ˙

Jesolo Magica
reinvenção e regeneração
reinvention and regeneration

e a genialidade da arquitecta Zaha hadid volta a surpreender com o projecto Jesolo Magica, já em implantação na 
cidade balnear de Jesolo, em Itália. A obra pretende catalisar o tradicional de destino de férias ao proporcionar 
um espaço fluído com diversas possibilidades como área comercial, de restauração, um hotel, bares, ginásio, spa, 
centro de congressos e inúmeras áreas verdes.
Cada edifício funciona como uma pétala de flor que, apesar de independente, está unida a um único centro em 
open space permitindo admirar a bela lagoa adjacente. Mais uma prova inventiva e criativa de uma das maiores 
arquitectas internacionais da actualidade. ˙ the inventiveness of architect Zaha hadid astounds yet again with 
the Jesolo Magica project, now underway in the seaside town of Jesolo, in Italy.
the work aims to catalyse the traditional holiday destination providing a fluid space with many possibilities, such 
as a shopping area, restaurant area, a hotel, bars, a gym, a spa, a conference centre and countless green areas.
each building works like the petal of a flower, despite being independent it is connected to single, open space, 
allowing the enjoyment of the stunning lake nearby. Yet more inventive and creative proof from one of the 
greatest international architects of the moment.

˙www.zaha-hadid.com˙

Prémios Archdaily Awards
Portugueses Vencedores
Portuguese Winners

Para 2010, um dos mais reconhecidos sites 
internacionais de arquitectura, o Archdaily, 
nomeou diversos planos nacionais como 
«Building of the Year» dos quais três se 
sagraram vencedores. na categoria de 
projecto institucional, o gabinete Barbosa 
& guimarães ganhou o prémio com o edifício 
Vodafone, enquanto a Closet House, da 
consexto, venceu na classe de interiores. 
diogo aguiar e Teresa Otto ganharam na 
categoria de melhor hotel e restaurante, com 
o Bar Temporário da associação de estudantes 
da Faculdade de arquitectura da universidade 
do Porto. ˙ For 2010, one of the best 
recognised international architecture sites, 
Archdaily, nominated several Portuguese plans 
as «Building of the Year», three of which were 
voted winners. in the institutional project 
category the Barbosa & guimarães practice 
won the award for the Vodafone Building, while 
the Closet House, by consexto, was victorious 
in the interior category.
diogo aguiar and Teresa Otto took the prize 
in the best hotel and restaurant category, 
with the Temporary Bar of the students 
association of the architecture Faculty 
of the university of Oporto. 

˙ www.archdaily.com ˙

Private Gulbenkian
Na Cidade dos Arcebispos
In the Archbishops’ City

Vai nascer no centro histórico de Braga um 
empreendimento plurifamiliar e perfeitamente 
integrado na urbe.
Projectado pelo atelier imago para a empresa 
inclicubo, o Private Gulbenkian incluirá 
cinco moradias de tipologias T3 e T4 e um 
apartamento T2. O condomínio privado inova 
pelo diálogo contínuo entre o espaço público 
e privado, entre o urbano e o natural, entre a 
tranquilidade e a centralidade do local.
O Private Gulbenkian promete renovar e 
valorizar o centro histórico da cidade dos 
arcebispos. ˙ a multi family development 
perfectly integrated into the city is to appear 
in the historic centre of Braga.
designed by the atelier imago for the 
company inclicubo, the Private Gulbenkian 
will include five houses with three or four 
bedrooms and one two-bedroom apartment.
The private condominium is innovative for 
the continuous dialogue between the public 
and private space, between the urban and the 
natural, between the tranquillity and centrality 
of the location. 
The Private Gulbenkian promises to renovate 
and improve the historic centre of the city of 
archbishops.

˙ www.inclicubo.com ˙

Sunrise Bay
resort em Calmas Águas
resort in Calm Waters
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Cifial
Prémio de Bom Design
Good Design Prize

O lavatório de fibra de coco Techno CC da cifial foi distinguido com
o prémio Good Design 2010, atribuído pelo The chicago athenaeum: 
Museum of architecture and design e por The european centre for 
architecture art design and urban studies, nos eua. este objecto 
foi desenhado por carlos aguiar e é feito de resinas e fibras naturais 
recicladas. surge na sequência da aposta da cifial em parcerias 
com universidades e instituições de investigação, no sentido de se 
desenvolverem novas técnicas de processamento de materiais como 
ligas de alumínio. um trabalho pautado por valores como a inovação 
e o design, que têm permitido à empresa diferenciar-se no mercado 
com bastante sucesso. ˙ The Techno CC coconut fibre washbasin 
from cifial has been distinguished with the Good Design 2010 award, 
attributed by The chicago athenaeum: Museum of architecture 
and design and by The european centre for architecture art design 
and urban studies, in the usa. This object was designed by carlos 
aguiar and is made from natural recycled resins and fibres. it results 
from cifial’s interest in partnerships with universities and research 
institutions, in the aim of developing new material processing 
techniques, such as aluminium alloys. a work ruled by values such 
as innovation and design, which have allowed the company to very 
successfully make its mark in the market.

˙ www.cifial.pt ˙

Reindeer
Cadeira Onírica 
Dreamlike Chair

um objecto repleto de cor  que é ao mesmo 
tempo uma cadeira e um cabide. a Reindeer
é um convite da Baita design para que chegue 
a casa, se sente relaxadamente, tire os 
sapatos e pendure o seu casaco ou a sua mala. 
esta cadeira design é apenas um dos muitos 
objectos especiais e oníricos desenhados 
pela Baita design, um estúdio no rio de 
Janeiro, Brasil, fundado em 2007 pela designer 
industrial helena Bueno, em parceria com 
outros designers. ˙ an object packed with 
colour which is both a chair and a coat rack. 
With Reindeer, Baita design invites you to 
arrive at home and to sit down in comfort, kick 
of your shoes and hang up your coat or your 
bag. This designer chair is just one of many 
special and dreamlike objects designed by 
Baita design, a studio in rio de Janeiro, Brazil, 
founded in 2007 by industrial designer helena 
Bueno, in partnership with other designers.

˙ www.baitadesign.com ˙

The Lounger
Clássica e Moderna 
Classic and Modern

a poltrona Lounger, da colecção Showtime do 
reconhecido designer espanhol Jaime hayon, 
oferece contraste e sofisticação. confortável 
e elegante, esta cadeira tem acabamentos 
de uma cor com opção de uma outra cor para 
os pés. Jaime hayon, actualmente a viver em 
Londres, vai frequentemente buscar inspiração 
ao passado e aos seus artesãos, e à paixão e 
cuidado que eles punham nas suas criações. no 
seu universo especial cabe quase tudo: desenhos, 
brinquedos, sapatos, utilidades, mobiliário e 
interiores. nada do que hayon cria é feito ao acaso e 
nada causa indiferença a quem observa o seu trabalho. 
˙ The Lounger armchair, from the Showtime collection by 
recognised spanish designer Jaime hayon, offers contrast 
and sophistication. comfortable and elegant, this chair has 
finishing in one colour, with the choice of another for the feet. Jaime 
hayon, currently resident in London, often searches for inspiration in the 
past and in its artisans, and in the passion and care that they placed in their 
creations. almost everything fits into his special universe: drawings, toys, shoes, 
utensils, furniture and interiors. nothing hayon creates is made by chance and nothing 
is met by indifference in those who experience his work.

˙ www.hayonstudio.com ˙

Uno Form
Maravilhosos Closets
Marvellous Closets

a uno Form, empresa que durante 40 anos 
se dedicou à concepção de cozinhas e casas 
de banho, decidiu apresentar uma colecção 
totalmente inovadora de guarda-roupas de 
linhas limpas e qualidade superior. em branco 
ou em tons mais quentes resultantes da 
utilização de madeiras do mundo, estes closets 
são fabricados à medida e de acordo com as 
necessidades de cada cliente. no guarda-roupa 
da uno Form há espaço para pequenas peças 
de joalharia, perfumes, cintos e gravatas, malas 
de mão, vestuário, calçado e malas de viagem 
grandes. ˙ uno Form, a company dedicated 
for 40 years to the creation of kitchens and 
bathrooms, has decided to present a totally 
innovative collection of wardrobes of clean lines 
and superior quality. in white or in warmer shades 
resulting in the use of wood from around the 
world, these closets are custom creations, made 
according to the requirements of each client. in 
the uno form wardrobe there is room for small 
pieces of jewellery, belts and ties, handbags, 
clothing, shoes and large suitcases. 

˙ www.unoform.pt ˙
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Happy Tech. Macchine dal volto umano
O homem e a tecnologia
Man and technology

Happy Tech. Macchine dal volto umano é a exposição em cartaz na Trienal Milão Bovisa até 
31 de Março. uma mostra inédita que junta arte e ciência, e que é uma reflexão da relação 
do homem com as novas tecnologias, tentando mostrar o seu lado positivo. Para isso são 
usadas obras de artistas de renome internacional, como Tony cragg, cao Fei, Martino gamper, 
e Thorsten Kirchhoff, que apresentam obras inspiradas na tecnologia à escala humana, que 
tornam possível aprimorar os nossos recursos e inspirar a nossa natureza. ˙ Happy Tech. 
Macchine dal volto umano is the exhibition on show at the Milan Bovisa Triennale until March 
31st. This is a unique show combining art and science, reflecting man’s relationship with new 
technologies, attempting to show its positive side. To do so it uses works by internationally 
renowned artists, such as Tony cragg, cao Fei, Martino gamper, and Thorsten Kirchhoff, who 
present works inspired by technology on a human scale, which make it possible to polish our 
resources and inspire our nature. ˙ www.triennale.org ˙

Recollection Quartett 
Clássicos Mercedes revisitados
Classic Mercedes revisited

Para a semana de moda Mercedes Benz em 
Berlim, a marca alemã e o Museu da Moda 
na antuérpia convidaram o director de arte 
belga Frederik heyman e quatro reconhecidos 
designers de moda para criarem quatro 
instalações. em cada uma ficaram quatro 
carros clássicos da Mercedes vindos dos 
anos 60, 70, 80 e 90, e que surgem agora 
reinterpretados pelos designers convidados, 
em instalações com uma linguagem 
humorística e surreal. ˙ For Mercedes Benz 
Fashion Week in Berlin the german make 
and antwerp Fashion Museum have invited 
Belgian art director Frederik heyman and four 
renowned fashion designers to create four 
installations. in each one lie four classic cars 
from Mercedes from the 60s, 70s, 80s and 
90s, and which are now reinterpreted by the 
guest designers in installations that are both 
amusing and surreal.  

˙ www.mercedes-benzfashionweek.com ˙
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˙ CASA 77

Destacada, mas Integrada
highlighted but Integrated
˙ Patrícia Ramos texto text  ˙ FG+SG Fotografias Photographs

12˙  h A B I tA r  I
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da intrínseca relação com o mar e a pesca, a 
cidade da Póvoa de Varzim mostra o caminho 
a seguir para um novo projecto que se funde 
com o casario do Bairro norte, mas que, no 
 inesperado, se distingue dos prédios 
envolventes.esta é a habitação sita no número 
77, a casa 77.
O arquitecto José cadilhe definiu o espaço 
como uma forma de recuperar as tradições 
citadinas e de prolongar a diversidade de cores 
e materiais que pintam o local. Os 232 m² de 
área construída assentam numa dinâmica 
verticalmente ordenada que reserva as áreas 
mais privadas da residência para os andares 
superiores, enquanto as zonas sociais se 
localizam nos pisos inferiores. com o intuito 
de disponibilizar um ambiente luminoso e com 
grande amplitude visual, privilegiando uma 
comunicação intrinsecamente harmoniosa 
entre cada uma das áreas, a casa 77 
consolidou-se na disposição de meios pisos. a 
estreita largura do lote, com 3,40 metros na 
frente e 4,20 metros nas traseiras, decretou 
a escadaria que sobressai da impactante 
parede azul Klein. este elemento preenchido 
pelos degraus soltos funciona como elo de 
ligação entre os diversos espaços de cada 

˙ 1 ˙ Planta da cobertura ˙ roof plan

˙ 2 ˙ Planta Piso 2 ˙ Floor 2 Plan

˙ 3 ˙ Planta Piso 1 ˙ Floor 1 Plan

˙ 4 ˙ Planta Piso 0 ˙ ground Floor Plan

˙ 5 ˙ corte Transversal ˙ cross section

Through its close relationship between the 
sea and fishing, the town of Póvoa de Varzim 
shows the way to follow for a new project 
that blends into the housing of the Bairro 
norte district, but which unexpectedly stands 
out from the surrounding buildings. This is the 
property stood at number 77, “casa 77”.
architect José cadilhe defined the space as 
a means of recovering local traditions and of 
extending the variety of colours and materials 
that paint the location. The 232 square 
metres built area develops dynamically and 
vertically, keeping the more private areas of 
the residence in the upper floors, while the 

social areas are kept to the lower floors. With 
the aim of producing a bright atmosphere with 
great visual wealth, favouring an intrinsically 
harmonious communication between each 
of the areas, the casa 77 develops through 
a series of half floors. The narrowness of the 
plot, at just 3.4 metres in the front and 4.2 
metres at the rear, enforced the stairway that 
stands out from the striking Klein blue wall. 
This element filled with single stairs works 
as the connecting link between the various 
spaces of each of the three floors (ground, 
first and second) of the house. But the façade 
holds the prime aspect of casa 77, the thing 

˙1

˙2

˙3

˙4

˙5
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um dos três andares (piso térreo, primeiro 
e segundo piso) da habitação. Mas é na 
fachada que reside o aspecto primordial da 
casa 77, aquilo que a torna única, diferente 
e saliente do esquema tradicional da rua, 
embora seja igualmente o garante de uma 
certa continuidade espacial. Os painéis em aço 
inox, perfurados com genuínas siglas poveiras, 
ora preservam o interior da casa, ora a abrem 
à cidade piscatória. a aplicação intencional 
dos símbolos responde às ordens iniciais do 
projecto que pretendiam avivar e reavivar esta 
forma de escrita. Muito usados na Póvoa de 
Varzim, não só para comunicar, mas também 

that makes it unique, different and notable 
from the traditional scheme of the road, 
although ensuring a given spatial continuity 
at the same time. The stainless steel panels, 
punched with authentic «sigla poveira» proto-
writing symbols, at one moment maintain the 
interior of the house, the next open it up to 
the fishing town. The intentional application 
of the symbols responds to the initial orders of 
the project which aimed to stoke and rekindle 
this form of writing. Often used in Póvoa de 
Varzim, not only to communicate but also to 
identify families and their belongings, the 
symbols took on new combinations and were 
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˙ arquitectura ˙ architecture
José Cadilhe e Emanuel Fontoura 

(Projecto Base)

˙ Obra ˙ Work
Casa 77

˙ Localização ˙ Location
Póvoa do Varzim, Portugal

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2010

www.dionisolab.com

para identificar famílias e os seus pertences, 
os sinais foram ganhando novas combinações 
e foram sendo defendidos como elementos 
identitários para as gerações que se seguiam. 
a poente, a habitação abre-se para um pequeno 
jardim privado onde um sistema de lâminas 
protege os dois quartos e restantes salas da 
intensidade solar. deste modo, a casa 77 
reveste-se de uma particular vivência que a 
incorpora no seio do seu bairro e que a deixa 
evidenciar-se de forma modesta, porém 
singular, apontando-se como um marco na 
urbanidade da Póvoa de Varzim, mantendo a sua 
simplicidade destacada, mas integrada.

defended as identity emblems for generations 
that followed. To the west the property opens 
out onto a small private garden where a blade 
system protects the two bedrooms and the 
other rooms from the sun’s intensity.Thus 
casa 77 assumes a particular existence that 
incorporates it delicately into the heart of 
its neighbourhood and allows it to stand out 
in its own modest and nonetheless singular 
form, being seen as a landmark in Póvoa de 
Varzim’s urban landscape, keeping its own
highlighted yet integrated simplicity.



˙ SOArING WINGS

Nas asas da beleza. O exotismo e a
robustez da paisagem do Texas, nos estados unidos da américa, não assustaram Winn Wittman e a sua equipa de 
arquitectos. Pelo contrário, conduziram-nos à construção de uma casa exótica, com duas grandes asas douradas, que 
enfrentam a fachada Oeste do edifício, dando-lhe um aspecto escultural. um vislumbre do que o mundo poderia ser, nas 
palavras do próprio Wittman. Ou seja, um mundo magnetizante e belo, mas também sustentável, já que a soaring Wings 
é uma casa amiga do ambiente. Os materiais duráveis e de pouca manutenção usados na construção, o equipamento 
para recolha de águas pluviais e o gerador de ozono juntamente com a água salgada na piscina a substituir o cloro 
tornam esta casa verdadeiramente verde. 

˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ thomas McConnell Fotografias Photographs

On the wings of beauty.  
The exoticism and robustness of the landscape of the state of Texas, in the united states of america, did not alarm 
Winn Wittman and his team of architects. quite the contrary, it spurred them on to build an exotic house, with two 
large golden wings, fronting the Western façade of the building, giving it a sculptural edge. a glimpse of what the 
world could be, to quote Wittman’s own words. That is to say, an alluring and beautiful world, yet also sustainable, since 
soaring Wings is an environmentally friendly house. The durable and low maintenance materials used in construction, 
the equipment for rainwater collection and the ozone generator together with the saltwater in the swimming pool, 
replacing chlorine, make this a truly green house.

20˙  h a B i Ta r  i i
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as asas, vestidas de cobre, dão o mote à divisão interior da soaring Wings. de um lado, a área pública, que inclui a sala 
de estar, de jantar e de entretenimento; do outro, os quartos. É por lá que fica a majestosa suíte que, para além do 
quarto, inclui também um quarto de vestir e uma casa de banho com uma banheira esculpida num bloco de granito 
cinzento, assente numa cama de pedras mexicanas. esta exuberância continua na parte pública, nomeadamente na 
sala multimédia capaz de oferecer uma óptima experiência cinematográfica caseira, e na adega particular de tecto 
abobadado. contudo, são as 146 janelas da casa que a tornam verdadeiramente única ao olhar. O conjunto mais 
impressionante destes olhos para o exterior está no segundo andar, numa curva e facetada janela de vidro, que se 
estende do chão ao tecto. no exterior, fica o pátio das traseiras da casa, plantado mesmo em cima da colina, a piscina 
salgada e o jardim zen, que, juntos, tornam esta parte da construção tão intrigante quanto a sua frente. 

© casey dunn
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The copper coated wings provide the theme for the interior of soaring Wings. On the one hand, the public area, which 
includes the living room, the dining room, and the entertaining room; on the other the bedrooms. here we find the 
majestic master suite, which besides the bedroom, also features a dressing room and a bathroom with a bathtub 
sculpted into a block of grey granite, stood on a layer of Mexican stones. This exuberance continues in the public areas, 
in particular in the multimedia room able to offer an excellent home cinema experience, and in the private cellar with 
its vaulted ceilings. nevertheless, the 146 windows of the house are what make this house truly unique to look at. The 
most impressive collection of these eyes to the outside is on the second floor, in a curved and faceted glass window, 
which stretches from floor to ceiling. Outside. there is the courtyard at the rear of the house, stood right on the top of 
the hill, the saltwater pool and the Zen garden, which, together make this part of the building as intriguing as its front.

˙ arquitectura ˙ architecture
Winn Wittman Architecture 

˙ Obra ˙ Work
Soaring Wings

˙ Localização ˙ Location
Texas, EUA

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2007

www.winnwittman.com
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À estrutura de ferro vermelho em pilares de concreto 
afundado em rocha juntam-se ligações unidas com soldas 
de penetração total, mais fortes do que as ligações 
aparafusadas, e painéis de parede feitos de poliestireno, 
que incluem duas camadas de madeira compensada, 
de modo a tornar o isolamento totalmente eficaz. a 
esta qualidade na construção juntam-se pormenores 
de verdadeira classe, como por exemplo o elevador que 
atravessa a casa, permitindo que pessoas com mobilidade 
reduzida circulem nela sem qualquer limitação, e que o 
transporte de bens seja feito da garagem para a cozinha 
sem qualquer esforço. Para além disso, cada espaço da 
casa está preparado para acolher sistemas de áudio, 
vídeo, computador e telefone. está-se longe do mundo 
graças às árvores do Texas que rodeiam a soaring Wings, 
mas simultanemaneamente perto por causa de toda a 
tecnologia que esta casa está preparada para receber.

The red iron structure on concrete pillars sunk into rock is 
connected via full penetration welds, stronger than bolted 
connections, and polystyrene wall panelling, which features 
two layers of plywood sheathing, insuring the most 
efficient of insulation. This construction quality is joined by 
first class detailing, like for example the lift that connects 
the different storeys, allowing open access around the 
house for people with mobility problems and effortless 
goods transport from the garage to the kitchen. Besides 
this, each space of the house is prepared for audio, video, 
computer and telephone systems. cut off from the world 
thanks to the Texan trees that surround soaring Wings, but 
close to it at the same time, thanks to the technology that 
has been set up to receive.
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˙ CeNtrO De COMANDO OPerACIONAl De lISBOA ˙ lISBON OPerAtIONAl COMMAND CeNtre

Jogos de luz e Forma
As condicionantes eram várias, o programa inicial era um e acabou por dar lugar a um outro. O Centro de Comando 
Operacional de lisboa, situado na estação Braço de Prata, em lisboa, acolhe todos os sistemas de controlo de tráfego 
ferroviário da zona centro do país. Como consequência de intensas complexidades técnicas e funcionais, a obra assumiu 
feições próprias, assentes em jogos luminosos e contra balanços formais que lhe conferiram o seu carácter tão particular.
Os arquitectos Gonçalo louro e Cláudia Santos projectaram um edifício que, programaticamente, oscila entre um corpo 
curvilíneo e um plano mais recto, brincando com as luzes e sombras, tanto no interior, como no exterior deste centro de 
comando operativo integrado no “Campus refer”.

Interplay of light and Form
the conditioning factors were multiple, while the initial concept ended up giving way to another. the lisbon Operational 
Command Centre, located at lisbon’s Braço de Prata Station, houses all the railway traffic control systems for 
Portugal’s central area. As a result of its incredible technical and functional complexities, the work has assumed its own 
characteristics, based on luminous interplay and formal counterbalance, providing it with its own particular character.
Architects Gonçalo louro and Cláudia Santos have designed a building that in terms of programme oscillates between 
a curved body and a more rectangular plan, playing with light and shadow, as much in the interior as on the outside of 
this operational command centre stood within the “refer Campus”.

˙ Patrícia ramos Texto Text  ˙ FG + SG Fotografias Photographs
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˙ 1 ˙ corte Longitudinal ˙ Longitudinal cross section

˙ 2 ˙ Planta Piso 1 ˙ Plan 1st Floor

˙ 3 ˙ Planta Piso 3 ˙ Plan 2nd Floor

˙1

˙2

˙3

as limitações e restrições territoriais anularam 
a intenção inicial de projectar horizontalmente, 
num único piso, o centro de comando 
Operacional (ccO). deste modo, a obra 
desenvolveu-se verticalmente ao longo de 
quatro andares.
O espaço central e aglutinador de todo o 
programa: a sala de comando, local onde se 
conjugam as mais importantes relações entre 
os operadores, os sistemas de visualização e 
de articulação e controlo das infra-estruturas 
ferroviárias, foi definido em três pisos. 
numa área de pé direito triplo, a sala de 
comando ficou delimitada de forma curva. no 
privado, a volumetria circular desmaterializou-
-se através de anéis desfasados aos quais 
corresponde um corredor técnico onde 
se concentram os ecrãs de visualização 
do sistema ferroviário. assim, no primeiro 
e terceiro piso encontram-se as áreas 
destinadas aos operadores, enquanto no 
segundo andar se localiza a sala de crise que 
dispõe de um ângulo de visualização de 180º 
para o centro da área de comando.
considerando os jogos luminosos, no interior 
da sala de comando optou-se pelo uso do 
cinzento que abrigou o espaço da exposição 
solar e térmica e permitiu a entrada indirecta 
da luz natural da cidade de Lisboa, dando aos 
operadores sinais da progressão do dia.
externamente, o edifício foi revestido em 
material moldável às superfícies curvilíneas.
Por seu turno, o volume recto do ccO, situado 
na relação directa com a sala de comando, 
apresenta diferentes graus de transparência. 

The site limitations and restrictions 
invalidated the initial intention to design 
the building the Operational command 
centre (Occ) horizontally, over a single floor. 
This meant that the work ended up being 
developed vertically, over four floors.
The central and focal point of the entire 
programme: the control room, the place in 
which the most important relations between 
operators, monitoring displays and the 
articulation and control of the all the railway 
infrastructures are combined, has been 
defined over three floors.
in a triple-height area, the control room is 
limited by its curved form. inside the circular 
volume is dematerialised through horizontally 
displaced rings, corresponding to a technical 
corridor, in which the visualisation screens of 
the railway system are concentrated. Thus, 
the operator areas are to be found on the 
first and the third floors, while the situation 
room is located on the second floor, with its 
visualisation angle of 180º to the centre of 
the control area. 
considering the play of light, the use of grey 
was chosen as the palette for the control 
room, protecting the space from sun and heat 
exposure and allowing the indirect entrance 
of the natural light from the city of Lisbon, 
allowing operators to be aware of 
the day as it progresses. 
externally the building has been clad in 
mouldable material on its curved surfaces.
For its part the rectangular volume of the 
Occ, located in direct relation with the 



a claridade existente nestas áreas de apoio, 
que reúnem gabinetes, sala de formação e 
de reuniões, zonas de lazer e de descanso ao 
longo dos três andares, possibilita uma ampla 
visibilidade, quer para o exterior, a estação, quer 
para o interior, a sala de comando.
em resposta a este efeito translúcido, 
construiu-se uma fachada com um sistema de 
lâminas verticais de ensombramento capaz 
de controlar a entrada de luminosidade para o 
interior, sem anular a visão para o exterior. 
no piso zero localiza-se a entrada do edifício 
e as zonas públicas do mesmo, além de se ter 
reservado a superfície sob a sala de comando 
para os espaços agregadores das áreas 
técnicas inerentes ao funcionamento do ccO.
gonçalo Louro e cláudia santos conseguiram 
desenhar um projecto facilmente inteligível 
através de eficazes dualidades formais – 
planos curvos e rectos – e conceptuais – a luz 
versus sombra. 
a simplicidade do centro de comando 
Operacional de Lisboa surge assim dos 
jogos dualistas estabelecidos a partir das 
orientações solares: na relação nascente/
sul aparece a opacidade do corpo curvilíneo, 
enquanto a poente/norte se afirma a 
translucidez no corpo mais rectilíneo. 

control room, presents different degrees of 
transparency. The brightness in these support 
areas, housing offices, training and meeting 
rooms, leisure and relaxation areas, over 
three floors, ensures excellent visibility, to 
the outside, the station and to the inside, the 
control room. 
in response to this transparency, a façade has 
been built with a system of vertical shading 
blades able to control the entrance of light to 
the interior, without blocking the view to the 
outside world.
The ground floor features the entrance and 
the public areas of the building, while the 
area below the control room is reserved for 
the housing all the technical needs for the 
functioning of Occ.
gonçalo Louro and cláudia santos managed  
o design an easily intelligible project through 
its efficient formal dualities – curved and 
straight plans – and conceptual dualities – 
light versus shadow.
The simplicity of the Lisbon Operational 
command centre thus results from the dualist 
interplay established through positioning 
with relation to the sun: in the east/south the 
opacity of the curve body; the west/north the 
transparency of the rectangular body. 
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quais foram os principais condicionalismos que o CCO impôs 
na definição do seu projecto?  a par das questões técnicas e 
programáticas, houve dois factores igualmente importantes: a forma 
triangular da área de intervenção que, pela sua dimensão “reduzida”, 
potenciou a organização espacial em altura da sala de comando (3 
pisos), ao invés do indicado pelo programa preliminar que sugeria 
uma organização horizontal (1 piso), e as relações ergonómicas e 
antropométricas dos operadores com o “videowall”, de modo a 
alcançar o equilíbrio e conforto da visualização de cada operador 
com a respectiva informação no Videowall. 

Consideram a obra representativa do traço comum de Gonçalo 
louro e Cláudia Santos?  apesar de entendermos que cada projecto/
obra tem as suas especificidades, que informam e condicionam as 
nossas opções projectuais, apercebemo-nos que, ao longo dos 10 
anos de actividade, existem factores e estratégias que são comuns, 
nomeadamente na valorização da luz (natural / artificial) como 
elemento definidor do espaço.

Como perspectivam a emergência de novos valores no panorama 
actual da arquitectura nacional? Acreditam fazer parte desse 
grupo de jovens arquitectos?  não nos cabe a nós fazer essa 
avaliação, mas, se for uma questão de idade, fazemos. Penso que 
vivemos uma época interessante, onde se verifica uma dinâmica entre 
as diferentes gerações, consubstanciadas na troca de experiências 
nacionais e internacionais, que conduzem a uma maior visibilidade 
e reconhecimento social da profissão. consequentemente, há uma 
maior responsabilização dos actos próprios da profissão, implicando o 
aumento da qualidade dos projectos.
espero que este ciclo não seja quebrado pela actual conjuntura, 
começando a verificar-se que não existem oportunidades de trabalho 
para as novas gerações.

˙ arquitectura ˙ architecture
Gonçalo Louro & Cláudia Santos -  
Arquitectos, Lda

˙ Obra ˙ Work
Centro de Comando Operacional de 
Lisboa - Refer, EP. ˙ Lisbon Operational 
Command Centre – Refer, EP.

˙ Localização ˙ Location
Estação de Braço de Prata - Lisboa ˙ 
Braço de Prata Station - Lisbon

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2007

www.glcs.pt

What were the main conditioning factors the OCC imposed in the 
definition of the project?  Besides technical and programmatic issues, 
there were two other equally important factors: the triangular shape 
of the plot, which due to its “reduced” dimension, led to the spatial 
organisation of the control room in terms of height (3 floors), instead 
of what the preliminary programme indicated, suggesting a horizontal 
organisation (1 floor), and the ergonomic and anthropometric relations 
of the operators to the ‘videowall’, so as to achieve the balance and 
comfort of the visualisation of each operator with the respective 
information on the videowall.

Do you consider this work to be representative of the Gonçalo 
louro and Cláudia Santos design style?  despite understanding that 
each project/work has its specific characteristics, which inform and 
condition our project options, we have come to realise, over 10 years 
in the business, that there are factors and strategies that are common, 
in particular the use of light (natural / artificial) as a defining element 
of the space. 

how do you view the arrival of new values in the current 
Portuguese architecture arena? Do you consider yourself part 
of this group of young architects?  it is not up to us to make this 
assessment, but, if it is a question of age, then we are part of it. i think 
that we live in an interesting era, where there is a dynamic relationship 
between different generations, consolidated in the exchange of 
national and international experiences, which lead to a greater visibility 
and social recognition of the profession. consequently there is greater 
accountability in the very actions of the profession, implying the 
increase of project quality. 
i hope that this cycle is not broken by current circumstances, in 
which we have started to notice the lack of work opportunities 
for new generations.    
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˙ MuSeu SAlVADOr DAlí

Persistir a Memória Surrealista
Os balanços repentinos entre a rigidez de linhas rectas e a excentricidade das curvilíneas abraçam-se num edifício 
único que exalta a perícia do mestre dalí. O novo Museu salvador dalí nasce bem longe das ibéricas terras de espanha, 
estabelecendo-se na cidade cintilante de são Petersburgo, no estado norte-americano da Flórida. este é o segundo dos 
dois museus internacionais dedicados à irreverência máxima do surrealismo tão particular de salvador dalí, enquanto o 
primeiro foi projectado pelo próprio em Figueres, cidade natal do artista espanhol.

Patrícia ramos Texto Text  ˙ Moris Moreno, Fotografias cedidas por Photographs given by hOK

˙ SAlVADOr DAlí MuSeuM

enduring the Surrealist Memory
The unexpected balance between the rigidity of straight lines and the eccentricity of the curves is embraced in a 
unique building that praises the expertise of the master of surrealism, dalí. 
The new salvador dalí Museum comes into existence far from the iberian soils of spain, taking form in the sparkling city 
of saint Petersburg in the north american state of Florida. 
This is the second of two international museums dedicated to the ultimate irreverence of salvador dalí’s particular take 
on surrealism, while the first was designed by the artist himself in Figueres, the birthplace of the spanish surrealist.
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instigado pelo valor distintivo do projecto, Yann Weymouth, 
do gabinete hOK, percorreu as origens de dalí como forma 
inspiradora para o conceito do novo museu. era necessário 
criar uma obra que fosse simultaneamente ‘daliesca’, 
evitando a simples banalidade, mas que primasse também 
por uma dramaticidade icónica, servindo como marco da e 
para a cidade de são Petersburgo.
sem intenções de se apresentar como um museu temático, 
vulgar e facilmente aproximado à obra surrealista de dalí, 
o edifício precisava, contudo, de se mostrar como algo fora 
do comum. Para isso, conseguiram-se definir jogos visuais 
que equilibram feições e figuras distintas: a racionalidade 
rectangular de uma parte da obra interrompida pela 
irracionalidade do corpo curvo e enigmático de vidro. a 
interligação de volumes rectilíneos e aprumados, de linhas 
bem definidas, com talhes vítreos distorcidos, em forma 
de espirais, dá luz a uma verdadeira distracção visual 
prolongada no interior.
Os 465 m² do primeiro andar do Museu salvador dalí 
albergam a loja do museu, um auditório com 90 lugares 
sentados, uma sala multiusos com capacidade para 120 
pessoas, além de um café com esplanada interior e exterior 
e uma praceta privativa. a biblioteca, plena de luz natural e 
com vista sobre a enseada, localizam-se no segundo piso. É 
no terceiro andar que as galerias se localizam. espaços para 
colecções temporárias e permanentes conectados por uma 
galeria de escultura com a Baía de Tampa na paisagem. 

compelled by the distinctive value of the project, Yann 
Weymouth, from architectural practice hOK, studied 
the origins of dali as a source of inspiration for the new 
museum’s concept. The brief was to create a work that was 
daliesque, away from the simple and banal, and at the same 
time dramatic and iconic, serving as a landmark for the city 
of saint Petersburg.
Without the wish to present itself as a themed museum, 
trite and easily related to the surrealist work of dalí, the 
building nevertheless needed to appear as something 
out of the ordinary. To do so, visual effects were used 
to balance distinctive forms and figures: the rectangular 
rationality of a part of a work interrupted by the 
irrationality of the curved and enigmatic glass body. The 
interconnection of rectilinear and upright volumes, of clean 
lines, with distorted glass forms, spirals, leads to a genuine 
visual distraction extended into the interior.
The 465 square metres of the first floor of the salvador 
dalí Museum features a museum shop, an auditorium 
with 90 seats, a multipurpose room with capacity for 120 
people, as well as a café with indoor and outdoor seating 
and a private square. The library, bathed in natural light with 
views over the bay, are located on the second floor. 
The galleries are situated on the third floor - spaces for 
temporary and permanent collection linked by a sculpture 
gallery with Tampa Bay as a backdrop. 
The most unusual part of the building’s interior is the 
spiral reinforced concrete staircase. careful analysis was 
made to determine the behaviour of the steps, which, 
with impressive visual strength, evolve from the reception 
area, to reach the upper section, next to the galleries, only 

© erik Kreher, Beck © erik Kreher, Beck
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O elemento mais inusitado no interior do edifício é a 
escadaria de betão armado em espiral. criteriosos estudos 
foram realizados para determinar o comportamento dos 
degraus que, com imponente força visual, quase virtual, 
se envolvem na recepção, enquanto na sua parte superior, 
junto das galerias, reforçam o sentido ascendente, 
continuando a subir em direcção ao céu.
no exterior, o jardim Avant-Garden prolonga a alusão 
mística à vida e obra de salvador dalí com os famosos 
ciprestes que o surrealista tanto adorava e com as formas 
robustas e surpreendentes das formações rochosas, típicas 
da catalunha, terra de dalí.
Tal como a inconfundível e majestosa arte de dalí não 
vivia sem a sublime união da ciência com a Matemática, o 
novo Museu de salvador dalí também não vive sem essa 
simbiose única da arte com a ciência, sendo que o limite de 
percepção entre um e o outro não existe no projecto, tal 
como não existe na obra do grande mestre do surrealismo.

to reinforce their ascending style by rising even further 
skywards. Outside the avant-garden extends the mystical 
allusion to the life and work of salvador dali, with the 
famous cypresses that the surrealist loved so much and the 
robust and surprising forms of rocky formations, typical to 
catalonia, dali’s homeland.
Just as dali’s unmistakable and majestic art could not live 
without the sublime union of science with mathematics, 
the new salvador dali Museum also cannot live without 
this unique symbiosis of art with science, as the limit of 
perception between one and the other does not exist in 
the project, as it does not exist in the work of the great 
master of surrealism.

˙ arquitectura ˙ architecture
HOK

˙ Obra ˙ Work
Museu Salvador Dalí 
Salvador Dali Museum

˙ Localização ˙ Location
São Petersburgo, Flórida, EUA 
Saint Petersburg, Florida, USA

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2011

www.hok.com
www.salvadordalimuseum.org

© Michael rixon, Beck
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˙ PONte INFINItY ˙ INFINItY BrIDGe

luz Ilimitada
a cidade industrial e portuária de stockton-on-Tees, no nordeste do reino unido, há muito que reclamava uma estrutura icónica 
que ligasse as margens norte e sul, promovendo os negócios e a empregabilidade na região.
desenhada pela expedition engineering, a ponte de linhas delgadas reflecte-se de modo distinto no rio Tees. Os 230 metros de 
comprimento da ligação de betão armado, sustentado por cabos de aço assimétricos, dão a ilusão de uma pedra atirada à água e que 
salta indefinidamente. contudo, é o projecto de iluminação, a cargo da speirs and Major associates, que avulta a espectacularidade 
da Ponte infinity.

˙ Patrícia ramos Texto Text  ˙ James Newton Fotografias Photographs

Infinite light
The industrial port city of stockton-on-Tees in the uK’s northeast, has long yearned for an iconic structure to link its north and 
south banks, and promote business and employability in the region.
designed by expedition engineering, this fine-lined bridge is reflected distinctively in the river Tees. The 230-metre reinforced 
concrete connection, held by asymmetric steel cables, gives the illusion of a pebble skimmed into the water, rebounding indefinitely. 
But it is the lighting design project by speirs and Major associates that adds to the spectacular nature of the infinity Bridge.
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a luz foi intencionalmente projectada de 
modo que os arcos duplos reflictam, à noite, 
sobre as águas do rio, o símbolo matemático 
de infinito (∞). Os arquitectos de iluminação 
speris and Major associates criaram ainda uma 
rede luminária que, sob a ponte, irradia uma 
luz azul esbatida, enquanto sobre a mesma 
se intensifica o tom azul da iluminação. Para 
revelar a forma estrutural e criar a sensação 
de onda flutuante que paira sobre o rio Tees, 
aplicou-se uma fria luz branca.
Todos os equipamentos de iluminação foram 
cuidadosamente dissimulados para que os 
pedestres não se apercebam dos jogos de luz, 
nem sejam afectados pelos focos de claridade.
sobre o pavimento da Ponte infinity, as 
luminárias respondem à passagem das 
pessoas. quando os indivíduos passam, são 
accionados sensores que desencadeiam a 
mudança de tonalidade azulada para alva, 
deixando um rasto branco, como se um cometa 
passasse. nenhuma outra ponte possui igual 
sistema de iluminação, sendo um projecto de 
luz infinitamente reconhecido ao ganhar os 
Prémios de excelência em engenharia. 

Light has been intentionally projected so 
that at night the double arches reflect the 
mathematic symbol for infinity (∞) in the 
river’s waters. Lighting architects speirs 
and Major associates also created a lighting 
network that radiates a soft blue light under 
the bridge, with the blue intensified above 
it. cold white light was used to reveal the 
structural form and create the sensation of a 
floating wave hovering above the river Tees. 
all lighting equipment was carefully hidden so 
that pedestrians do not notice the lights and 
are not affected by the spots of brightness.
On the deck of the infinity Bridge the lights 
are programmed to respond to people as they 
walk by. When someone walks by sensors 
are activated, setting off a change in light 
from blue to white, leaving behind a trail 
of white, like the tail of a comet. no other 
bridge can boast such a lighting system, 
ensuring the overall project’s recognition and 
the achievement of the supreme award for 
structural engineering excellence.

˙ arquitectura ˙ architecture
Expedition Engineering 

˙ design de iluminação ˙ Lighting design
Speirs and Major Associates

˙ Obra ˙ Work
Ponte Infinity

˙ Localização ˙ Location
Stockton-on-Tees, Reino Unido ˙ UK

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2009

www.speirsandmajor.com
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indal has always accustomed its customers to 
the best products and services in the lighting 
sector. staying true to this maxim, the group 
now presents the most innovative of control 
systems – edin.  able to modularly control 
lighting and compatible with efficient light 
sources, edin lets you easily regulate lighting 
levels in private residences, offices, auditoria, 
cinemas or hotels. its easy installation and 
programming, combined with minimalist design, 
ensure an affordable system, which, depending 
on the wishes and requirements of its users, can 
manage the lighting levels of an overall area, by 
means of the various individual uses. edin can 
also be controlled on site, by means of touch 
screens, or remotely, via an iPhone or a computer 
connected to a multimedia network, ensuring 
increased energy savings. Based on din rail, the 
edin system is also highly flexible and adaptable 
to any space – revolutionary features that 
defend the exceptional quality of indal products.

INDAL
Sistema revolucionário
revolutionary System
a indal sempre habituou os seus clientes 
aos melhores produtos e serviços na área 
de iluminação. sem fugir a essa máxima, o 
grupo apresenta o mais inovador sistema 
de controlo, o edin. capaz de controlar 
modularmente a iluminação e sendo 
compatível com fontes de luz eficientes, 
o edin permite regular facilmente a 
luminosidade tanto de residências, como de 
escritórios, auditórios, cinemas ou hotéis.
a sua fácil instalação e programação, aliadas 
ao seu design minimalista, garantem um 
sistema acessível que, consoante os desejos 
e necessidades do seu utilizador, pode gerir a 
intensidade de luz de uma área global, mediante 
as diversas utilizações individuais.
O edin também pode ser orientado no local, a 
partir de ecrãs tácteis, ou à distância, a partir 
do iPhone ou de um computador integrado 
numa rede multimédia, permitindo uma elevada 
poupança energética.
assente numa calha din, o sistema edin 
é ainda amplamente flexível e adaptável a 
qualquer espaço, atributos revolucionários 
que defendem a excepcional qualidade dos 
produtos indal.

Sede:

centro empresarial sintra nascente
av. almirante gago coutinho, 132-134, ed.13
2710 – 418 sintra
Tel +351 219 249 790
Fax +351 219 243 075

Delegação Norte:

edifício Mota galiza
rua Júlio dinis, 247 – 6ºe, 4/5
4050 – 324 Porto
Tel +351 226 080 310
Fax +351 226 093 049

˙ www.indal.pt ˙
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˙ BerlIM

Cidade efervescente
Ao longo de quase um século, Berlim foi uma capital com um peso histórico tremendo, símbolo da divisão entre Oriente e Ocidente. 
hoje, reunificada, ganhou uma vida vibrante, que a torna numa das cidades mais interessantes do mundo.  A culpa terá sido da 
repressão vivida durante anos a fio pelos berlinenses. Não podiam expressar-se livremente e, por isso, Berlim era uma cidade 
pesada, sem arrojos culturais. Com a queda do muro, em 1989, começou a sua onda de renovação, que tornou a cidade cosmopolita 
e incrivelmente livre culturalmente. Não há outro local no planeta que tenha um acontecimento tão arrojado como o Love Parade,
que desde 1997 junta 1,5 milhões de participantes numa celebração de amor, sexo e liberdade. um certame que começou em Berlim 
e que anda agora em itinerância por várias cidades alemãs.  
Não é possível conhecer Berlim sem abandonar o automóvel e embrenhar-se pelas suas ruas a pé ou de bicicleta – a capital alemã é 
plana e tem disponível o aluguer de bicicletas por todo o lado. De uma ou de outra forma, pegue no mapa e faça-se à estrada. 

Buzzing City
Berlin, a capital of huge historical importance for centuries; in the latter half of the 20th century a symbol of the divide between 
east and West. today a reunified Berlin has begun to buzz, making it one the world’s most fascinating cities. the reason for this lies 
in the repression endured year upon year by the Berliners. they were unable to express themselves freely and so Berlin was a dull 
city, without any cultural bravado. With the fall of the wall in 1989, it began its wave of redevelopment, returning the cosmopolitan 
air to the city and making it incredibly free in term of culture. Where else on the planet could such a daring event as the love Parade 
come into being, which between 1997 and 2010 joined up to 1.6 million participants each year in the celebration of love, sex and 
freedom? the festival began in Berlin, but more recently continued its run in major cities of the ruhr. You can’t experience the real 
Berlin without leaving your car and making your way through its streets on foot or by bike – the German capital is flat and bicycle hire 
is widely available. either way, just grab a map and head off into the city. 
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comece por visitar o Museu Judaico e o Memorial do 
holocausto. siga até à imponente Porta Triunfal, em 
frente à qual John Kennedy proferiu a sua famosa frase 
“ich bin ein Berliner” (“eu sou um berlinense”). aventure-
se pela rua Ku’damn, onde estão as melhores marcas 
de vestuário do mundo, e pelos estúdios de Babelsberg, 
onde desde 1921 se fazem filmes como o famoso 
Metropolis. Vá beber a cultura de rua ao Bairro nicolau, 
com as suas casas antigas, e converse com os alemães, 
verá que eles não são tão inacessíveis como se julga. 
Pergunte-lhes pelas exposições, pelos teatros e 
festivais de cinema, pelos bares, restaurantes e hotéis. 
e deixamos-lhe um conselho: leve um bloco de notas 
consigo porque há sempre tanta coisa a acontecer que 
vai ser impossível decorar tudo.

start with a visit to the Jewish Museum and the 
holocaust Memorial. Then make your way to the 
impressive Brandenburg gate, in front of which John F 
Kennedy once uttered the famous phrase “ich bin ein 
Berliner” (“i am a Berliner”). Take a trip down Ku’damm 
avenue, where you’ll find the world’s finest clothing 
labels, or out to Babelsberg studios, home since 1921 
to great movies, including the classic Metropolis. Take 
your cultural pick in the nikolaiviertel, with its old 
houses and chat with the locals; you’ll find they’re 
a lot more approachable that you’d think. ask them 
about exhibitions, about theatres and film festivals, 
about bars, restaurants and hotels. One piece of 
advice, though: make sure you take a notepad with 
you as there is always so much happening that it’ll be 
impossible to remember it all.

˙ Wolfgang Scholvien Fotografias Photographs
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nhow hotel. design, arte e música. Talvez nunca antes estes três conceitos tenham tido uma união 
tão feliz como no nhow berlin, junto ao rio spree, na capital alemã. são elas, estas três palavras, que definem este 
espaço, aberto no final de 2010, com assinatura do arquitecto sergei Tchoban e do decorador de interiores mundialmente 
reconhecido Karim rashid. um encontro harmonioso entre o contraste das linhas limpas e duras de Tchoban com a cor e a 
felicidade formal do designer de nova iorque. 
a arquitectura do hotel é mais perceptível quando vista do rio. Os lados Oriental e Ocidental retomam elementos dos 
edifícios adjacentes, com as suas fachadas de tijolos irregulares, enquanto a parte central flutua acima do rio, graças 
à sua construção suspensa a 36 metros de altura. 

design, art and music. These three concepts may possibly never have enjoyed such a fortuitous union as they have 
in the nhow Berlin, next to the river spree, in the german capital. These three words have defined this venue which 
opened at the end of 2010, with design by architect sergei Tchoban and interior design from world renowned designer 
Karim rashid. The result is a harmonious combination of the clean, hard lines of Tchoban and the colour and formal joy 
of the new York designer. 
The hotel’s architecture is best appreciated from the river. The east and west sides take on elements from the adjacent 
buildings, with their irregular brick façades, while the central part floats above the river, thanks to its construction suspended 
from a height of 36 metres.
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Pisar o interior do nhow berlin é entrar no mundo poético, colorido e surreal de Karim rashid. 
um mundo que junta tecnologia, textura, cor, minimalismo e sensualidade. no bar do hotel, 
o designer usou fibra de vidro lacado a ouro, cadeiras e sofás voluptuosos, e no restaurante 
apostou nas cores pastéis que deixam a luz inundar o espaço. nos quartos, predominam os tons 
cinzentos, azuis e rosas, e é dada uma especial atenção à tecnologia com televisões que se 
tornam invisíveis quando desligadas e conectores de iPod. É possível que a atmosfera criativa 
da cidade leve os hóspedes a sentirem-se inspirados a ponto de quererem compor uma música. 
É a pensar nisso que o serviço de quartos inclui a possibilidade de se levar uma guitarra ao 
quarto. caso a inspiração resulte em algo de original, então pode subir-se até a um dos dois 
estúdios de música profissionais do nhow berlin e gravar um álbum com os co-directores do 
hansa Tonstudios, onde estrelas como reM e david Bowie gravaram conhecidos hits. 

˙ nhow berlin Fotografias Photographs

Walking through the interior of the nhow Berlin is like entering the 
poetic, colourful and surreal world of Karim rashid. a world that 
combines technology, texture, colour, minimalism and sensuality. 
in the hotel’s bar the designer has used gold lacquered fibreglass, 
voluptuous chairs and sofas, and in the restaurant he has chosen 
pastel colours, allowing light to flood the space. in the bedrooms 
the palette is predominated by greys, blues and pinks, while special 
attention is given to technology with televisions that become 
invisible when turned off and iPod docks. The city’s creative 
atmosphere may well cause the guests to feel inspired enough to 
compose some music. With this is mind, room service also includes 
the possibility to have a guitar brought to your room. in the event 
that your inspiration results in something original, you can then 
head up to one of nhow Berlin’s two professional music studios and 
record an album with the co-directors from hansa Tonstudios, where 
names including reM and david Bowie have recorded their hits.
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restaurante Vau. É numa das 
mais bonitas praças europeias, a gendarmenmarkt, que fica o 
Vau, um restaurante distinguido com uma estrela Michelin e 
com 17 pontos no gault Millau, um dos mais influentes guias 
gastronómicos franceses, pelo que uma viagem a Berlim não 
fica completa sem a visita a este Vau, um dos mais modernos 
restaurantes da cidade. com uma filosofia assente em produtos 
frescos e sazonais – sempre que possível, originários de 
Berlim –, o restaurante Vau conta com a assinatura do Chef de 
cozinha Kolja Kleeberg, que segue a filosofia do seu mentor, 
Josef Viehhauser, não utilizando mais do que três produtos em 
qualquer prato. Filé de cordeiro grelhado com polenta e tomilho, 
sopa de alcachofra de Jerusalém com presunto de javali e óleo 
de cebolinha, ou soufflé de limão e tomilho com creme azedo 
e ameixa são algumas das delícias que se podem provar no Vau, 
enquanto se aprecia a decoração do espaço, concebido a partir de 
uma união entre vidro, aço, xisto e paredes em estuque veneziano. 

˙ restaurante Vau Fotografias Photographs

Vau restaurant. stood in one 
of europe’s prettiest squares, the gendarmenmarkt, Vau 
restaurant boasts a Michelin star and a score of 17 points 
in the Gault Millau, one of the most influential French 
gastronomic guides. hence, a trip to Berlin is not complete 
without a visit to Vau, one of the city’s most modern eateries. 
With a philosophy based on fresh and seasonal products – 
whenever possible sourced in Berlin -, the Vau restaurant 
style is provided by Chef Kolja Kleeberg, following the 
philosophy of his mentor Josef Viehhauser, and never using 
more than three products in any dish. grilled filet of lamb with 
thyme polenta and radicchio, Jerusalem artichoke soup with 
wild boar’s ham and chive oil, or lemon and thyme soufflé with 
sour cream and plum, are some of the delicacies to be sampled 
in the Vau, while you enjoy the dining room’s décor, featuring 
the combination of glass, steel, shale and pear wood, and 
walls in Venetian ‘stucco lustro’ plaster. 



58  ˙  BÚssOLa ˙  house house  ˙  BÚssOLa ˙  59  

Claudia Skoda. uma visita à loja da 
designer de moda claudia skoda, localizada em Linienstrasse, é 
obrigatória para quem quer conhecer a nova Berlim criativa. Para 
além da beleza do espaço, desenhado por Ward Marrill hooper, 
existe a simbologia que liga a designer às criações de moda para 
david Bowie e iggy Pop, com quem claudia skoda frequentava o 
ambiente underground da capital alemã.
Já na altura, como agora, claudia skoda desenhava peças arrojadas, 
coloridas e gráficas que foram apaixonando músicos, artistas e 
modelos.  nos últimos 30 anos, o estilo de claudia skoda tornou-se 
sobejamente conhecido. Os seus desfiles de moda em Berlim, nova 
iorque e Londes tornaram-se lendários. nunca ninguém antes dela 
haveria transformado desta forma roupa casual em alta costura, 
feita à mão, recorrendo à elegância e a materiais femininos de  
alta qualidade. 

a visit to fashion designer claudia skoda’s shop, stood on the 
Linienstrasse, is a must for anyone in search of the new creative 
Berlin. Besides the beauty of the space, designed by Ward Marrill 
hooper, there is a symbolic connection between the designer and 
the fashion creations for david Bowie and iggy Poop, with whom 
claudia skoda enjoyed the german capital’s underground scene. at 
the time, as now, claudia skoda designed daring pieces, colourful 
and graphic, which musicians, artists and models adore.  in the last 
30 years, the claudia skoda style has become well known, with her 
fashion shows in Berlin, new York and London the stuff of legends. 
never before has anyone transformed casual wear into haute 
couture in such a manner; handmade pieces, featuring elegance and 
feminine materials of the finest quality.

˙ 1 - 3 ˙ Nils Muhl Fotografias Photographs
˙ 4, 6 ˙ uwe trierweiler Fotografias Photographs
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desenhado por Frag Woodall para a empresa Woodmark, 
Vissy é um aparador elegante, formalmente minimal, com 
alusões retro. 
as suas portas deslizantes de madeira podem ser revestidas 
com padrões variados de tecido, permitindo a mutabilidade 
constante da decoração de um espaço. 
a forma selecta de Vissy é interrompida pela súbita presença 
da fruteira/taça no topo do aparador, elemento gracioso que, 
contudo, pode não ser aplicado no móvel. 

designed by Frag Woodall for the company Woodmark, 
Vissy is a stylish credenza, minimal in terms of form,
with retro allusions.
its sliding doors can be changed (timber or varying patterned 
fabric covered), allowing the constant mutability of the 
decoration of a room. The select shape of Vissy is interrupted 
by the sudden presence of fruit bowl on the top of the 
credenza, a graceful element that can also be omitted from 
the piece of furniture. 

Vissy 

Simplicidade Formal
Formal simplicity

Dust Furniture

e o Inesperado Acontece
and the unexpected happens

Formas irreverentes, inesperadas e 
divertidas. Os produtos de mobiliário da 
dust Furniture conferem um carácter único e 
original a cada espaço, distinguindo-se pelos 
seus feitios, cores e formatos imprevisíveis. 
Vincent Thomas Leman é o designer criativo 
por detrás de cada peça dust Furniture,
fabricada manualmente.
com diferentes moldes e tamanhos, o difícil 
será  escolher entre a enorme variedade de 
estantes, mesas de apoio, relógios, armários 
e espelhos que a dust Furniture dispõe!

irreverent, unexpected and fun shapes. 
The products from dust Furniture endow 
a unique and original character to any 
space, standing out for their unpredictable 
designs, colours and formats. Vincent 
Thomas Leman is the creative designer 
behind each piece of handcrafted dust 
Furniture. With different moulds and 
sizes, it will be hard to choose among 
the vast variety of bookcases, side 
tables, clocks, wardrobes and mirrors 
that dust Furniture offers!

˙ www.dustfurniture.com ˙

60  ˙  Trends -  indoors ˙  house 

˙ www.woodmark.com.au ˙

Bahia

lembranças do Brasil
Memories of Brazil

descobrir peças únicas e clássicas de mobiliário e dar-lhes um moderno, jovem e 
entusiasmante design é a missão da empresa 20age. e foi isso que aconteceu com a 
cadeira Bahia: a poltrona vintage dos anos 70, assinada por Parker Knoll, foi renovada 
com um novo estofo em cordão de veludo amarelo brilhante e com tecido de algodão 
verde e fulvo. enquanto a parte traseira do assento foi coberta com mais de cinco mil 
pulseiras do nosso senhor do Bonfim. Os míticos amuletos de sorte do estado da Bahia, 
no Brasil, dão uma alegre e reavivada roupagem a uma peça de mobiliário antiga!

discovering unique and classic pieces of furniture and giving them a modern, young 
and exciting design is the mission of 20age. and this is what happened with the 
Bahia chair: the vintage chair from the 70s, designed by Parker Knoll, has been 
renovated with new upholstery in bright yellow velvet cord and green and fawn 
cotton fabric. While the rear of the seat has been was covered with more than five 
thousand bracelets of Our Lord of Bonfim. The mythical lucky charms from the state 
of Bahia, Brazil, give a cheerful and revived dressing to an old piece of furniture! 

˙ www.20age.com ˙
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uma dimensão contemporânea para viver 
em pleno bem-estar e harmonia no conforto 
e privacidade do seu lar é a proposta da nova 
linha de spas da Jacuzzi®.
De conceito sofisticado, porém informal, 
o Santorini Pro possui uma ergonomia interna 
amplamente confortável. 
A sua personalidade revela-se na sobriedade 
de linhas que a constituem, garantindo uma 
mini piscina que proclama uma atmosfera de 
intimidade única que pode ser apreciada dentro 
de casa ou no ambiente natural de um jardim. 
Disponível na versão encastrável ou 
independente, o spa Santorini Pro possui 
diferentes tipos de hidromassagem, processo 
de purificação da água, além de um sistema 
electrónico com leDs coloridos e sistema áudio 
integrado, assumindo-se como um dos modelos 
mais luxuosos e inovadores da Jacuzzi®.

A contemporary dimension to living in 
harmonious well being in the comfort and privacy 
of your own home is offered by the new range of 
spas from Jacuzzi®.
Sophisticated although informal in its design, the 
Santorini Pro enjoys highly comfortable internal 
ergonomics. Its personality is revealed in the 
simple lines it features, ensuring a mini pool that 
proclaims an atmosphere of unique intimacy that 
can be enjoyed inside your home, or in the natural 
setting of a garden.
Available in freestanding and built-in versions, 
the Santorini Pro spa has different kinds of water 
massages, water purification system, as well as 
an electronic colour leD system and integrated 
sound system, proving one of the most luxurious 
and innovative Jacuzzi® model.

Jacuzzi Europe Spa
tel. +39 0434 85911
Agent in Portugal: Francisco rosário
tel. +351 937 301 942

˙ www.jacuzzi.eu ˙ info@jacuzzi.it

JACUzzI
Spa no Jardim
Garden Spa
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Pieces by hélder carneiro, mentor of the decoration project 
bearing the same name, endow elegance and refinement 
to any space. The Spirit collection includes decorative 
objects with suggestive names such as Glam, Chic or Zen, 
created as if they were masterpieces. They are items with 
contemporary style of pronounced forms that combine 
sophistication with premium materials and exclusiveness.
Beijin is one of the jewels of the collection. simple, luminous 
and at the same time creative. Orion, bringing to mind a 
sandglass, owes its name to greek mythology and to the 
constellation of the same name, ensuring a celestial shine 
for any space. York, also in the Spirit collection, is one of 
the most beautiful objects created by hélder carneiro. a 
spectacular piece that can be made in wood, high gloss 
wood, lacquer or deluxe, the York, manages to bring the 
glamour of the sleepless city new York to the space of who 
purchases it. The pieces making up the Spirit collection, 
launched in september 2010 and well received by the 
market, are available in the nation’s best furniture and 
decoration shops. This year hélder carneiro aims to invest 
in the internationalisation of the brand and his products. 
This push has already begun with the brand’s presence at 
export home 11, Portugal’s top furniture fair, where the 
artist established contacts with markets such as spain, 
angola, Mozambique, Luxembourg and denmark. 

as peças de hélder carneiro, mentor do projecto de 
decoração com o mesmo nome, emprestam elegância e 
requinte a qualquer espaço. a colecção Spirit inclui objectos 
decorativos com nomes tão sugestivos como Glam, Chic ou 
Zen, criados como se de obras-primas se tratassem. são 
peças com um estilo tendencialmente contemporâneo, de 
formas pronunciadas, que aliam a sofisticação à nobreza de 
materiais e à exclusividade.
Beijin é uma das coroas da colecção. sóbria, luminosa e 
simultaneamente criativa. Já Orion, que faz lembrar uma 
ampulheta, vai buscar a designação à mitologia grega e 
à constelação com o mesmo nome, o que significa que 
dispensa a qualquer espaço um brilho celeste. York, também 
da colecção Spirit, é um dos mais bonitos objectos criados 
por hélder carneiro. Peça vistosa, que pode ser fabricada 
em madeira, madeira de alto brilho, lacado ou deluxe, o York 
consegue trazer ao espaço de quem o adquire o brilho de 
nova iorque, a cidade que nunca dorme.
as peças da colecção Spirit, lançadas em setembro de 
2010, e muito bem acolhidas pelo mercado, encontram-se 
disponíveis nas melhores lojas de mobiliário e decoração 
do país. este ano, hélder carneiro quer apostar na 
internacionalização da marca e dos seus produtos. essa 
aposta já começou com a presença na export home 
11, melhor feira de mobiliário do país, onde o criador 
estabeleceu contactos com mercados como espanha, 
angola, Moçambique, Luxemburgo e dinamarca. 

HÉLDER CARNEIRO
exclusividade e requinte
exclusivity and sophistication 
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av. Padre Luís Pinto carneiro, nº284 ˙ 4585-172 gandra - Portugal - u.e.
Tel +351 933 612 177 ˙ Fax +351 224 045 820
˙ www.heldercarneiro.com ˙ geral@heldercarneiro.com 

˙1

˙2

˙ 1 ˙ Orion    ˙ 2 ˙ Beijin    ˙ 3 ˙ York
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A intensidade foi o tema escolhido para a primeira edição de 2011 
da Maison&Objet, em Paris. O desejo de abrandarmos, escaparmos à 
estandardização e regressarmos à terra deu origem a uma exposição que 
privilegiou o respeito pela natureza e biodiversidade. A utilização do bambu, 
material orgânico e sustentável, esteve em grande destaque em algumas 
colecções de mobiliário, assim como a utilização explosiva de cores vibrantes 
e de materiais sedutores. A utilização de papel de parede na decoração de 
interiores revelou-se uma das grandes tendências para esta Primavera/Verão, 
assim como o recurso aos têxteis de tons intensos e profundos, de modo a 
tornar as casas mais divertidas e hospitaleiras.

Intensity was the theme chosen for the first 2011 edition of Maison&Objet, in 
Paris. the desire to calm down, to get away from standardisation and to return to 
earth gave way to an exhibition that favoured respect for nature and biodiversity. 
the use of bamboo, an organic and sustainable material, was a major highlight 
in some furniture collections, as well as the explosive use of bright colours and 
alluring materials. the use of wallpaper in interior decoration was revealed as one 
of the major trends for this Spring/Summer, as well as the use of textiles in dark 
and intense shades, to make houses more fun and welcoming.

˙ www.maison-objet.com ˙

MAISON & OBJET
Regresso Colorido à Terra 
Colourful return to earth
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Os novos candeeiros da qis Design vão buscar inspiração à luz dos recifes do fundo 
do mar. O resultado são candeeiros que se assemelham a pétalas de formas orgânicas 
e subtis. O candeeiro de pé tem três camadas sobrepostas, que podem ser activadas 
separadamente, com um simples toque na base. Devido ao facto de as três pétalas 
serem perfeitamente ajustáveis e de o leD ser de pequenas dimensões e baixa 
temperatura, é possível ajustar a luz e a intensidade, criando diferentes ambientes 
no mesmo espaço.

Coral reeF light

Luz Subaquática
underwater light
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são candeeiros peculiares. É o mínimo que se pode dizer destas obras 
de arte de angelika Morlein, que se inspirou nos frequentadores do 
grand hotel para criar. cada candeeiro de luxo é uma personagem 
distinta. há Natasha, a femme fatale russa vestida com um vestido 
de chiffon plissado, o Chef Enrico, em camisa branca e avental cinza 
escuro, Giò, um jovem empregado de mesa, que usa uma clássica 
camisa branca, um laço preto e um avental também preto, e Miriam, 
uma jovem e bonita criada de quarto, que usa um vestido branco com 
uma saia de chiffon preto. Peças cheias de carácter, que tornarão 
qualquer espaço irreverente.  

These are unique lamps. This is the least that can be said about these 
works of art by angelika Morlein, who took her creative inspiration 
from visitors to the grand hotel. each luxury lamp is different 
character. There’s Natasha, the russian femme fatale dressed in 
a pleated chiffon dress; Chef Enrico, in a white shirt and dark grey 
apron; Giò, a young waiter, wearing a classic white shirt, a black tie 
and an apron, also black; and Miriam, a young and pretty chambermaid, 
wearing a white dress and with a black chiffon skirt. Pieces packed 
with character that will make any space irreverent.

angeliCa Morlein

Vestidos de luz
dressed in Light 

Coloridos e vistosos, os novos candeeiros Wind, da 
Vibia, emprestam sensualidade a qualquer espaço. 
Construídos em fibra de vidro branca, negra, verde 
ou laranja, estes bonitos objectos ajudam a cumprir 
a missão da marca, de tornar cada espaço fácil de 
habitar, caloroso e relaxante. 

Bright and colourful, the new Wind lamps from Vibia 
lend sensuality to any space. Made from white, black, 
green or orange fibreglass, these beautiful objects 
help to fulfil the brand’s mission, that of making 
every space easy to live in, warm and relaxing.

˙ www.vibia.es ˙

ViBia

Sensualidade Chique
Chic Sensuality 
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the new lamps from qis Design have found their inspiration in the light of reefs 
at the bottom of the sea. the result is lights that resemble petals of organic and 
subtle design. the floor lamp has three overlapping lighting layers that can be 
activated independently by being swivelled. As the three petals can be adjusted 
and the leD lights are small and low temperature, you can adjust the light and 
its intensity, creating different atmospheres in the same space. 

˙ www.qisdesign.com ˙



72  ˙  Trends -  Publ ireportagem ˙  house house  ˙  Trends -  indoors  ˙  73  

Paulo coelho surpreende mais uma vez ao 
apresentar um novo catálogo de iluminação 
repleto de modelos glamorosos, com um 
design único e versátil, adaptado a cada 
espaço, a cada ambiente, a cada situação.
com a linha de apliques de parede Camber 
Cromado, definem-se efeitos visuais 
metalizados que cintilam sobre o tecido 
do abat-jour de formas cónicas, causando 
uma iluminação de feição clássica, com 
toques de modernidade.
a contemporaneidade dos candeeiros de 
tecto Globe Silver faz reflectir o universo 
que circunda as luminárias através do seu 
revestimento espelhado.
Por seu turno, o design dos candeeiros de mesa 
Contrast Carvalho envolve uma intemporalidade 
assente num esbelto corpo de madeira de 
carvalho com detalhes em ferro cromado.
as opções propostas por Paulo coelho são 
diversas, originais e asseguram a elegância e 
brilho de qualquer espaço com elas decorado. 
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Paulo coelho causes a storm once again with 
a new lighting catalogue packed with 
glamorous models with unique and versatile 
design, adaptable to any space, any 
environment, and any situation.
Metallic visual effects are created with the 
Camber Cromado wall light range, sparkling on 
the fabric of the conical shades, creating 
a classic lighting, with touches of modernity.
The contemporary style of Globe Silver ceiling 
lights reflects the universe surrounding the 
lights through its mirrored coating.
For its part, the design of the Contrast 
Carvalho table lights features a timelessness 
found in a slender body in oak with chromed 
iron detailing.
The products offered by Paulo coelho are 
varied, original and ensure the elegance and 
sheen of any space they are decorated with.

PAULO COELHO
Novidades resplandecentes
resplendent news

Paulo Coelho®

rua do norte, 15 – casal da charneca
P. O. Box: 27
2461-601 alcobaça
Tel. +351 262 505 540 ˙ Fax +351 262 505 547

paulo-coelho@paulo-coelho.com
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como o caule de uma planta que irrompe da terra para suster as suas 
flores e folhas, assim nasceu a inspiração para a colecção de vasos Alma, 
da Vondom. Os arquitectos Joaquín Torres e rafael Llamazares, do estúdio 
a-cero, assinam esta linha de esbeltos e elegantes recipientes, ideais para 
adornar de forma dinâmica e vanguardista qualquer espaço exterior.
a série Alma apresenta dois tamanhos e uma variedade de tonalidades, 
podendo ainda ser iluminados.
Pela alta qualidade dos produtos, dos detalhes e do fabrico de Alma, 
a Vondom garante que os vasos resistem a condições climatéricas 
extremas, sendo a opção certa, prática e segura para jardins. 

Like the stalk of a plant, bursting through the soil to bear its flowers and 
leaves, thus read the inspiration for the Alma plant pot collection from 
Vondom. architects Joaquín Torres and rafael Llamazares, from a-cero 
architecture studio designed this range of slender and elegant recipients, 
ideal for dynamically and innovatively decorating any exterior space.
The Alma series comes in two sizes and in an array of colours.
They can also be lit. 
given the high quality of its products, of Alma’s detailing and 
manufacture, Vondom ensures that the pots can resist climatic 
extremes, making them the right, practical and safe choice for gardens.
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a empresa italiana de mobiliário Pedrali exibe uma poltrona que 
une na perfeição as formas tradicionais dos cadeirões antigos 
com a modernidade e inovação dos seus materiais.
Pasha foi desenhada por dondoli claudio e Marco Pocci e possui 
uma variabilidade de opções. Produzidas em policarbonato, com 
acabamento brilhante, a poltrona Pasha está disponível em três
cores neutrais: branco, preto e acinzentado, e em puro transparente.

italian furniture company Pedrali reveals an armchair that perfectly 
combines the traditional lines of old armchairs with modernity and 
innovation in terms of materials.
Pasha was designed by dondoli claudio and Marco Pocci, and comes 
in a variety of options. Made from polycarbonate, with gloss finish, the 
Pasha armchair is available in three neutral colours: white, black and grey, 
and in transparent.

Pasha

Versátil e Funcional ˙ Versatile and Functional

alMa

Vasos Naturais
natural Pots

˙ www.vondom.com ˙

˙ www.pedrali.it ˙

Alfredo häberli idealizou para a BD Barcelona uma colecção 
de bancos públicos que podem disponibilizar ao utilizador uma 
função excepcional. entre eles destaca-se o El Banquero, um 
banco ideal para um jardim citadino, terminal de aeroporto ou 
centro comercial e que, além de oferecer o assento, possui uma 
pequena bancada, perfeita para comer uma sanduíche quando 
se tem pouco tempo para almoçar. 

Alfredo häberli has designed a collection of public benches for 
BD Barcelona that can offer the user an exceptional function. 
A highlight of the collection is El Banquero, an ideal bench for 
a city garden, airport terminal or shopping centre and which, 
besides offering a seat, also features a little stand, ideal for 
eating a sandwich off when you have little time to lunch.

el Banquero

Uso Extra
extra use

˙ www.bdbarcelona.com ˙
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Os conhecidos blocos de notas Moleskine lançaram uma edição 
especial comemorativa do 60º aniversário da banda desenhada 
Peanuts. O Moleskine Peanuts celebra as famosas personagens de 
charles schulz, com ilustrações genuínas do snoppy sobre o telhado 
da sua casota, enquanto charlie Brown interage com os seus amigos 
da turma. com formatos diversos, seguindo a simplicidade das cores 
preta e branca, cada capa retrata uma figura dos desenhos animados, 
além de ter uma frase inspiradora. Os cadernos Moleskine Peanuts 
vêm gravados com o símbolo «60º aniversário Peanuts» e podem 
ser individualizados com o conjunto de autocolantes Peanuts que 
acompanha cada bloco.

Famous notebook maker Moleskine has launched a special edition 
commemorating the 60th anniversary of the Peanuts comic strip. 
The Peanuts Moleskine celebrates the famous characters by charles 
schulz, with genuine illustrations of snoopy lying on the roof of his 
kennel house, while charlie Brown interacts with his classmates. in 
a choice of formats, following the simplicity of black and white, each 
front cover portrays a comic figure, as well as an inspiring phrase.
Moleskine Peanuts notebooks are embossed with the Peanuts 
60th anniversary symbol and can be personalised with the Peanuts 
sticker set that comes with each book. 

˙ www.moleskine.com ˙

Moleskine

edição limitada Peanuts 
Peanuts Limited edition

um despretensioso cabide, mas também o local certo para 
guardar cartas perdidas, o jornal do dia, as chaves de casa, 
um lápis, canetas espalhadas ou um simples bloco de notas. 
Line foi concebido pelo designer estónio Pavel sidorenko 
como um espaço de armazenamento extra para objectos 
do quotidiano e que precisam de estar sempre à mão. 
disponível em três tamanhos diferentes, Line pode ser 
personalizado com uma gama de 16 acessórios inéditos, 
a colecção Todo, consoante as necessidades pessoais de 
cada utilizador.

an unpretentious coat rack, but also the perfect place to 
keep letters, newspapers, your house keys, a pencil, an 
array of pens, or a simple notepad. Line has been created by 
estonia designer Pavel sidorenko as an extra storage space 
for everyday objects you may need on your way in and out 
of your home. available in three different sizes, Line can be 
personalised with the Todo range of 16 unique accessories, 
matching the personal requirements of each user.

˙ www.pavel-sidorenko.com ˙

line

tudo em um
all in One 
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˙ 1 ˙ a Osnofa lançou uma linha de casa de banho. com 
tecnologia de ponta e design elegante, o tampo de 
sanita contém dois êmbolos, capazes de projectar um 
fluxo de água tratada, que favorece a higiene pessoal. 

˙ 1 ˙ Osnofa has launched a bathroom range. With 
latest technology and elegant design, the lid of the 
toilet features two pistons, able of projecting a flow 
of treated water, favouring personal hygiene.

OSNOFA
elegância e Funcionalidade
elegance and Functionality
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˙ 2 ˙ Os filtradores de água Conway, da Osnofa, 
contêm um microprocessador interno que garante 
que a água chegue ao consumidor à melhor 
temperatura e que qualquer sujidade, bactérias ou 
micróbios sejam eliminados.  
 
˙ 2 ˙ The Conway water filters from Osnofa contain 
an internal microprocessor that ensures water 
reaches the user at the best temperature and that 
any dirt, bacteria or microbes are removed.

˙ 3 ˙ Os roupeiros Difasa, by Osnofa, são objectos 
de design que ganham vida graças à aplicação de 
imagens como paisagens ou fotografias de família. 
Minimalistas, funcionais e versáteis, estes roupeiros 
transformam qualquer espaço.

˙ 3 ˙ Difasa wardrobes by Osnofa are design objects 
that come to life thanks to the application of images 
such as landscapes or family photographs. Minimalist, 
functional and versatile, these wardrobes transform 
any space.

˙1

˙2

˙3

nOVOs ruMOs
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«O céu é o Limite» é o mote da nova colecção Primavera/Verão 2011 
da cantão que aposta fortemente na paleta infinita de azuis que o 
firmamento exibe. 
indumentárias leves, luminosas e esvoaçantes que, a partir do uso de 
tecidos delicados, como o linho, organza, seda, tule e musselina, criam 
efeitos únicos de movimento, leveza e voo.
as silhuetas jogam com a sobreposição dos cortes e das texturas, 
deixando adivinhar peças singulares ou completas de formas 
inesperadas e criativas de tom desportivo, porém muito feminino. 
Ora fato-de-banho, ora babydoll, o uso fica ao critério de cada mulher, 
permanecendo, contudo, o universo de tons azulados que o céu tem 
para nos oferecer infinitamente.

«The sky’s the Limit» is the motto for the new spring/summer 2011 
collection from cantão, focusing heavily on the infinite palate of blues 
the heavens display.
Light, bright and fly-away clothing that through the use of delicate 
fabrics such as linen, organza, silk, tulle and muslin, create unique 
effects of movement, lightness and flight.
The silhouettes play with the overlapping of cuts and textures, 
allowing the creation of unique or complete pieces of unexpected 
and creative shapes of sporting yet very feminine nature.
One moment bathing suit, the next babydoll, the use is up to the 
criteria of each woman, remaining nevertheless a vision of blue 
shades infinitely offered to us by the sky. 

˙ www.cantao.com.br ˙

Cantão

Sob o Infinito 
To infinity 

Já pode pensar na Primavera e Verão que se avizinham: a Mango 
anunciou para esta estação uma série de vestuário, calçado e acessórios 
alentada pela eterna, insubstituível (e nunca fora de moda) ganga.
Peças que remetem para a feminilidade dos anos 50, onde as silhuetas 
são muito mais marcadas e elegantes.
assim, a intensidade do azul profundo da cor denim persiste no modelo
de sapato de vela da Mango, completando o look de tendências frescas
e alegres para 2011. 

You can start thinking about the fast approaching spring and summer: 
Mango has revealed a clothing, footwear and accessory collection 
brought to life with eternal, irreplaceable (and never out of fashion) 
denim. Pieces that harp back to the femininity of the 50's, with marked 
and elegant silhouettes.
Thus the intensity of deep blue denim colour continues in the deck 
shoe model from Mango, completing the look of fresh and fun trends 
for 2011.

˙ www.mango.com ˙

Mango

Ganga Desejada
desirable denim
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a ideia de um cruzeiro em alto mar serviu de inspiração para a mais 
recente linha de malas Furla. Tons navy, misturados com toques 
sublimes de branco e alguns apontamentos de vermelho e preto 
caracterizam a colecção Cruise.
O look minimal das novas malas reflecte-se na versatilidade e 
combinação singular de diferentes tipos de materiais: bolsas de estilo 
safari marcadas pela transparência do PVc, com interior de cetim 
intensamente colorido e alças em pele de bezerro. 
Cruise garante uma série de malas de qualidade e requinte sofisticado, 
atributos indissociáveis da própria marca Furla.  

The idea of a cruise on the high seas served as inspiration for the 
latest range of bags from Furla. The Cruise collection is characterised 
by navy blue, mixed with sublime touches of white and some red and 
black detailing.
The minimal look of the new bags is reflected in the versatility and in 
the unique combination of different types of materials: safari style 
purses marked by the transparency of PVc, with an inside of intensely 
colourful satin and straps in bullock hide.
Cruise guarantees a series of bags, rich in quality and sophistication, 
inextricable attributes of the Furla brand.

Furla

Influências Marítimas
Maritime influences

O designer de moda norte-americano Marc Jacobs assina uma 
fantástica linha de óculos de sol para o Verão 2011. a colecção Marc 
Jacobs apresenta óculos oversize, sobretudo em formato de borboleta, 
reforçados numa variedade de cores brilhantes, ou assentes em tons 
mais puristas, como o modelo MJ310ns. O exterior é colorido em azul 
atlântico, bordeuax ou verde-escuro, enquanto no interior se conjuga 
cada tonalidade num misterioso efeito tingido.
há inúmeras formas e feitios a descobrir na linha Marc Jacobs para 
realçar a beleza do olhar.

north american fashion designer Marc Jacobs has designed a fantastic 
range of sunglasses for summer 2011. Marc Jacobs collection features 
oversize glasses, especially in butterfly format, strengthened by a 
variety of bright colours, or presented in more purist colours, such as 
the MJ310ns model. The exterior is coloured in atlantic blue, Bordeaux 
or dark green, while the interior all of the colours combine in a 
mysterious colourful effect.
There are many shapes and guises to discover in the Marc Jacobs 
range to highlight the beauty of your look.

MarC JaCoBs

Beleza do Olhar
Beauty in the eye

˙ www.marcjacobs.com ˙

˙ www.furla.com ˙
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Eternus…
para ser eternamente jovem
being youthful forever

Todos queremos manter uma aparência jovem e cuidada. Mais ainda 
nas datas festivas importantes, quer seja o nosso casamento, um 
aniversário especial dos nossos 40, 50 ou 60 anos, ou até o aniversário 
de casamento.

conforme vamos envelhecendo, a nossa pele modifica-se e perde 
algumas propriedades responsáveis pelo aspecto jovem. O nosso 
colagénio e a elastina, que mantêm a firmeza da pele e o seu aspecto 
liso, deterioram-se mais depressa. O colagénio e a elastina são as 
proteínas que conservam a pele firme e conforme a nossa pele perde 
elasticidade aparecem as rugas, as rídulas (incluindo os famosos “pés- 
-de-galinha”), os vincos ao lado do nariz e dos lábios, e a pele adquire 
um aspecto mais baço e cansado.

O eternus Plus, um tratamento de anti-envelhecimento e 
rejuvenescimento facial exclusivo da clínica do Tempo, permite 
sentir-se e parecer instantaneamente mais jovem. Possui uma 
tecnologia baseada na radiofrequência com endotermia selectiva, 
que actua estimulando os fibroblastos a produzir filtros naturais, 
colagénio e elastina. 

O eternus Plus aquece profundamente a camada de colagénio, 
fazendo com que o colagénio existente se contraia e apresente uma 
melhoria imediata da firmeza da pele. ao longo dos tratamentos, este 
aquecimento acelera o metabolismo celular de modo a aumentar 
a produção de novas fibras de colagénio, resultando numa pele 
visivelmente rejuvenescida, mais firme, mais suave, com um melhor 
contorno, aspecto e textura.

a derme (a camada profunda da pele) contém fibroblastos, células 
que mantêm a estrutura da pele produzindo continuamente novo 
colagénio. ao envelhecermos, o número de fibroblastos da pele diminui, 
tal como o seu metabolismo. ao mesmo tempo, as fibras de colagénio 
degradam-se provocando as rugas e a flacidez.

Os fibroblastos, células presentes na segunda camada da pele, a derme, 
são responsáveis pela produção de colagénio e da substância que 
envolve estas fibras (matriz extracelular), fundamentais para qualidade 
da pele. são, portanto, células constituintes do tecido conjuntivo cuja 
função é sintetizar as fibras estruturais.

We all want to retain a youthful and cared for appearance. even more 
so on special occasions, whether they be our wedding, a landmark 
birthday celebrating 40, 50 or 60 years, or a wedding anniversary.

as we age our skin is modified and loses some of the properties that 
are responsible for making it look young. Our collagen and elastin, 
which help maintain the firmness of the skin and its smoothness, 
deteriorate at a greater pace. collagen and elastin are proteins that 
keep the skin firm and as our skin loses elasticity lines begin to appear, 
wrinkles (including the famous crow’s feet), the creases beside the 
nose and the lips, and the skin starts to look duller and more tired. 

eternus Plus, an anti-ageing and rejuvenating facial treatment 
exclusive to clínica do Tempo, allows you to feel and look instantly 
more youthful. its technology is based on radiofrequency with 
selective endothermy, which stimulates the fibroblasts to produce 
natural filters, collagen and elastin. 

eternus Plus deeply heats the collagen layer, causing the collagen 
present to contract and present an immediate improvement to skin 
firmness. Throughout the treatments, this warming accelerates cellular 
metabolism so as to increase the production of new collagen fibres, 
resulting in skin that is visibly rejuvenated, firmer, smoother, with 
improved contours, looks and texture.

The dermis (the deep layer of the skin) contains fibroblasts, cells that 
maintain the skin’s structure, continually producing new collagen. 
as we get older, the number of fibroblasts in the skin becomes less, 
as does their metabolism. at the same time, the collagen fibres 
deteriorate, leading to wrinkles and looseness.

The fibroblasts, cells present in the second layer of the skin, the dermis, 
are responsible for the production of collagen and of the substance 
that surrounds these fibres (extracellular matrix), fundamental for the 
skin’s quality. They are therefore constituent cells of the connective 
tissue, the function of which is to create structural fibres.
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entre outras coisas, os fibroblastos sintetizam as proteínas colagénio 
e elastina, sendo que o colagénio tem várias funções, entre elas a de 
unir e fortalecer os tecidos, e a elastina é o principal componente das 
fibras elásticas, sendo a responsável pela flexibilidade da nossa pele.

O eternus Plus é um tratamento não-invasivo, ou seja, sem cirurgia, 
seguro e eficaz para dar firmeza à pele enrugada e flácida. além de 
restituir a juventude ao rosto, é muito eficaz no tratamento do duplo 
queixo e da flacidez do pescoço.

O eternus Plus é indicado para todos os tipos de tons de pele, do mais 
claro ao mais escuro, sendo um método excelente para devolver, de forma 
segura e eficaz, a elasticidade da pele. Os resultados são imediatos, logo 
após o primeiro tratamento, mas devem ser feitos entre 6 e 8 tratamentos 
seguidos (no máximo de um por semana), no mínimo, podendo este 
número aumentar dependendo do envelhecimento da pele.

Os tratamentos com eternus Plus não têm cortes, dor, anestesia 
ou convalescença. aliás, a sensação do tratamento é normalmente 
muito confortável e relaxante, como uma massagem quente, havendo 
muitos clientes que adormecem durante as sessões, cuja duração 
depende do estado da pele em causa. O cliente termina o tratamento 
e faz de imediato toda a sua vida normal. as peles mais claras podem 
ficar temporariamente com um tom ligeiramente avermelhado, que 
desaparece normalmente uma hora depois do tratamento.

O tratamento eternus Plus reestrutura a pele de uma forma 
totalmente natural, deixando-a visivelmente mais jovem e mais 
sedosa. Tem resultados surpreendentes no rejuvenescimento da 
pele, no tratamento das rugas e perda de tonicidade.

com um tratamento semanal, durante algumas semanas, podem ser 
alcançados resultados estáveis e duradouros até um período de dois 
anos, com melhorias progressivas no tempo.

O eternus Plus, indicado para peles maduras, é um tratamento de 
rejuvenescimento sem cirurgia, o primeiro “lifting facial” não-invasivo, 
e permite sentir-se e parecer instantaneamente mais jovem.

amongst other things, the fibroblasts create the proteins collagen and 
elastin, with collagen having several functions, including that of joining 
and strengthening the tissues, while elastin in the main component of 
elastic fibres and responsible for the flexibility or elasticity of our skin.

eternus Plus is a non-invasive treatment, i.e. without surgery, which is safe 
and effective in giving firmness to lined, flaccid skin. Besides returning 
youth to the face, it is very effective in treating the double chin and loose 
skin around the neck.

eternus Plus can be used by all skin colours, from the lightest to the 
darkest, and represents an excellent method to safely and effectively 
return elasticity to the skin. The results are immediate, straight after 
the first treatment, but 6 to 8 consecutive treatments (max one a 
week) should be made, at least, with this number able to increase 
depending on the ageing of the skin.

eternus Plus treatments involve no incisions, pain, anaesthesia or 
convalescence. indeed, the sensation felt during the treatment is 
normally very comfortable and relaxing, like a warm massage, with 
many clients having fallen asleep during the sessions, the duration of 
which depends on the state of the skin in question. The client ends the 
treatment and can immediately continue their life as normal. Lighter 
skins may temporarily have a slight redness, which normally disappears 
an hour after the treatment.

The eternus Plus treatment restructures the skin in a totally natural 
manner, leaving it visibly more youthful and silky smooth. it has 
astounding results in the skin’s rejuvenation, in the treatment of 
wrinkles and in the loss of tonicity. 

With a weekly treatment, over a few weeks, stable and lasting results 
can be achieved for up to a period of two years, with progressive 
improvements during the treatment time.

eternus Plus, recommended for mature skins, is a rejuvenation 
treatment without surgery; the first non-invasive facelift that allows 
you to feel and look instantly more youthful.

You can now enjoy
the results of a facelift

without surgery

Já é possível ter os resultados
de um “lifting facial”,
mas sem cirurgia
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Paixão Desportiva
Jovem, com carácter e estilo, emotivo. desenhado para circular na cidade, o novo audi a1 apelida-se de o veículo mais 
desportivo do seu segmento, combinando potentes motorizações com a agilidade do chassis. 
a paixão do traço audi está lá e é visível em pormenores tão díspares como a forma arqueada do tejadilho, nas grandes 
entradas de ar dianteiras, nos faróis de xenon plus e na porta da bagageira, de onde sobressai o efeito de grande largura 
do veículo. Mas é a possibilidade de colorir a carroçaria com 11 cores diferentes, bem como a capacidade de incluir as 
mais de 800 configurações disponíveis para o exterior que tornam este automóvel verdadeiramente urbano. 

˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Audi Fotografias Photographs

Sportive Passion 
Young, with character and style, emotional. designed for city driving, the new audi a1 is named the sportiest car in 
its class, combining powerful engines with the agility of the chassis. 
The passion of the audi style is there and can be seen in details as diverse as the arched shape of the roof, the large 
front air intakes, in the ‘xenon plus’ headlights and in the rear hatch door, where the effect of large width of the vehicle 
stands out.But is the possibility of colouring the bodywork in 11 different shades, as well as the ability to include more 
than 800 configurations available to the outside that makes this car truly urban. 
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no interior, continua o espírito jovem, com um 
design inspirado na aeronáutica. há o tablier 
elegantemente arqueado, que evoca a asa de 
um avião, e os quatro difusores de ar na parte 
central a fazerem lembrar as turbinas de um 
reactor. se o tablier se inspira no ar, a consola 
central vai bucar a sua alma ao mar. desenhada 
como a popa de um iate, parece flutuar sobre 
o túnel. no centro da consola sobressai um 
ecrã com 6,5 polegadas, que exige apenas um 
simples toque para num movimento silencioso 
e homogéneo alcançar a posição vertical, ideal 
para a vista, que inclui um leitor de cd, um 
leitor de cartões de memória sd, uma ligação 
auX-in e oito altifalantes. no que toca a 
motorizações, a audi apostou em dois motores 
a gasolina e dois a diesel, sendo que todos 
combinam a tecnologia de injecção directa com 
a sobrealimentação. um conceito inovador, que 
em combinação com um sistema Start-Stop e 
com um sistema de recuperação de energia, 
possibilita uma extraordinária potência com 
um consumo mínimo - os valores de consumo 
oscilam entre os 3,8 e os 5,3 litros aos 100 
quilómetros, em circuito misto. Valores incríveis 
para um veículo que se situa nos premium da 
marca alemã e que tornam, portanto, este 
automóvel verdadeiramente irresistível. 

inside, the spirit is still young, with aeronautics 
inspired design. There is the elegantly arched 
dashboard, which evokes the wing of an 
airplane, and the four air vents in the central 
part recalling the turbines of a reactor. if the 
dashboard is inspired by air, the centre console 
finds its inspiration in the sea. designed as 
the stern of a yacht it seems to float above 
the tunnel. a 6.5 inch screen stands out in the 
centre of the console, which requires only a 
simple touch to reach the vertical position in 
a silent movement and uniform, ideal for sight, 
which includes a cd player, a sd card reader 
for, auX-in connection and eight speakers. 
When it comes to engines, audi has focused 
on two petrol and two diesel engines, all of 
which combine direct injection technology 
with turbocharging. an innovative concept, 
which in combination with a start-stop system 
and an energy recovery system, enables 
an extraordinary power with minimum fuel 
consumption - consumption values range 
between 3.8 and 5.3 litres per 100 kilometres, in 
mixed driving conditions. incredible values for a 
vehicle which is a premium model for the german 
make, thus making this car truly irresistible. 

˙ www.audi.pt ˙
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Segredos Bem Guardados
Pensado inicialmente como um projecto de recuperação residencial, o número 1015 da rua Padre Luís cabral, no Porto, 
acabou por se tornar um dos segredos mais bem reservados da elegante, genuína e tradicional Foz Velha, bem perto do 
local onde o douro se estende para o atlântico.
Pela mão do arquitecto eduardo souto Moura, esta antiga casa foi transformada para, na actualidade, servir como 
guesthouse. O espaço é único: conjuga-se a comodidade e conforto do verdadeiro home feeling, com apontamentos 
descarados de design e corteses gentilezas, tudo para viver o autêntico espírito desta especial zona histórica do Porto, 
desconhecida por muitos turistas.

Well Kept Secrets
conceived originally as a residential renovation project, number 1015 on the rua Padre Luís cabral in Oporto ended up 
becoming one of the best kept secrets of elegant, authentic and traditional Foz Velha, the district close to where the 
river douro stretches out into the atlantic. 
The hand of architect eduardo souto Moura has transformed this old house, giving it its current role as a guesthouse. The 
space is unique: the convincing feeling of true home comforts is combined with cheeky design details and delicate touches, 
allowing the experience of the authentic spirit of this special historic part of Oporto, unknown to many tourists.

˙ Patrícia ramos Texto Text ˙ Abel Andrade Fotografias Photographs
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a casa principal assume linhas depuradas e minimais, num ambiente 
intimista e aconchegante dividido entre cozinha, sala e casa de banho 
de apoio no rés-do-chão, e duas suites no primeiro piso.
À chegada, os hóspedes são recebidos com um pequeno cocktail de 
boas vindas, sendo depois convidados a descobrir as peças decorativas 
e de mobiliário assinadas pelo próprio souto Moura, além de siza 
Vieira, nuno Brandão da costa, sem esquecer outros acessórios dos 
incontornáveis designers internacionais Philippe starck ou Jasper 
Morrison, entre outros.
a traça original da guesthouse não desvenda o terraço interior que 
logo se abre para um outro segredo: um loft original com paredes 
envidraçadas. um alojamento ultra-moderno ao ser o primeiro no país 
totalmente equipado com o sistema iMac, iPod e iPad sem fios com 
acesso à televisão. 
O 4rooms é um refúgio secreto da máxima qualidade e excelência, 
atributos igualmente patentes no saboroso pequeno-almoço 
preparado pelo restaurante Pedro Lemos, um parceiro extraordinário 
neste projecto e localizado bem próximo da habitação.  
a personalidade do espaço, a simplicidade e harmonia do ambiente 
e a autenticidade da vivência na Foz Velha do Porto prometem 
guardarem-se para os visitantes que pretendam conhecer este 
segredo que o 4rooms é.

The main house takes on simple and minimal lines, in a warm and 
cosy environment, divided between the kitchen, living room and 
guest bathroom on the ground floor and the two bedroom suites 
on the first floor.
guests are treated to a small welcome cocktail on arrival, and then 
invited to discover the decorative pieces and the furniture designed 
by souto Moura himself, as well as by siza Vieira, nuno Brandão 
da costa, without forgetting other accessories from unavoidable 
international designers such as Philippe starck or Jasper Morrison, 
among others.
The original layout of the guesthouse hides an inner courtyard, 
which opens onto another secret: an original loft with glazed walls. 
an ultramodern accommodation in that it is the first in the country 
to be fully equipped with the iMac, iPod and iPad wireless system 
with TV access.
4rooms is a secret refuge boasting the very height in quality and 
excellence; attributes also present in the delicious breakfast prepared 
by restaurante Pedro Lemos, an extraordinary partner in this project, 
located just around the corner from the house.
The personality of the space, the simplicity and harmony of the 
environment and the authenticity of life in Oporto’s Foz Velha district, 
promise to be kept for visitors who come to unveil the secret that 
4rooms represents. 

˙ www.4rooms.org ˙
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1 ˙ num bravo mundo novo, a imaginação 
é livre de produzir um candeeiro complexo 
recorrendo a materiais simples, transformando 
a madeira de carvalho em formas mecânicas. 
Foi a partir desta premissa que a equipa de 
designers da Moooi criou este Brave New 
World Lamp, inspirado em andaimes de bambu 
e nas criações infantis. ˙ in a brave new world, 
imagination is free to produce a complex lamp 
resorting to simple materials, transforming the 
oak wood into mechanical shapes. it was from 
this premise that designers from Moooi created 
this Brave New World Lamp, inspired by bamboo 
scaffolding and by childish creations.
˙ www.moooi.com ˙

BraVe neW WOrLd

Candeeiro utópico
utopian Lamp

˙1

˙2

˙3

˙4

2 ˙ Tim delger, designer americano, é 
conhecido pelas suas criações funcionais e 
esculturais. a utilização de sinais de trânsito 
em móveis é um destes exemplos. uma 
pequena mesa de café foi o primeiro objecto 
a ser intervencionado. O sucesso da aplicação 
fê-lo colocar mais sinais em muitos outros 
móveis. ˙ american designer Tim delger 
is known for his functional and sculptural 
creations. his use of road signs in furniture 
is an example of this. a small coffee table was 
the first object to be created. The success of 
this transformation has led him to use road 
signs in many other pieces of furniture.

TiM deLger

Sinais renascidos
signs reborn

3 ˙ a estrutura óssea e cristalina de 
organismos marinhos microscópicos inspirou 
a criação desta cadeira de cartão. a Bravais 
é feita de colunas triangulares. ao todo, esta 
poltrona tem mais de 200 componentes, 
o que a torna absolutamente segura e 
confortável ˙ Wasp nests and the crystalline 
bone structure of microscopic sea organisms 
inspired the creation of this cardboard chair. 
The Bravais is made from triangular columns. 
This armchair is comprised of more than 200 
components, to create a seat that is entirely 
safe and comfortable.
˙ www.lazerian.co.uk ˙

BraVais

De papel resistente
Tough Paper

4 ˙ a desflorestação e a destruição do 
ambiente são consequência directa da acção 
não pensada e inconsequente do homem. um 
dos principais problemas prende-se com o uso 
da borracha, um material altamente poluente 
e que exige que sejam abatidas um grande 
número de árvores. Foram estas questões 
que levaram a h220430, uma empresa 
japonesa de design, à criação deste protótipo. 
O Rubber Stool é um banco feito em borracha 
reciclada, simples mas elegante, e acima de 
tudo extremamente confortável graças à 
elasticidade da borracha e permite também 
ser facilmente arrumado sempre que a sua 
utilização não seja necessária.  ˙ deforestation 
and the destruction of the environment are 
the direct consequence of the thoughtless 
and inconsequential actions of mankind. One 
of the main problems lies in the use of rubber, 
a highly polluting material that requires the 
felling of a large number of trees. These 
issues led h220430, a Japanese design 
company, to create this prototype. The Rubber 
Stool is a stool made of recycled rubber, 
simple and elegant and in particular extremely 
comfortable thanks to the elasticity of the 
rubber and it can also be easily stored away 
whenever its use is not needed. 
˙ www.h220430.jp ˙

ruBBer sTOOL

Borracha ecológica
eco rubber
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YIN & YANG
Balanço Perfeito ˙ Perfect Balance

a ideia de um bule de chá que serve para albergar simultaneamente café ou um outro tipo de bebida surgiu a ewa sendecka, 
designer, quando recebeu a visita de dois amigos em casa. um preferia chá, o outro café. serviu-lhes as bebidas e começou 
a pensar que seria bem mais interessante se eles pudessem usufruir de duas bebidas diferentes usando o mesmo objecto, 
tornando o momento mais divertido e singular. nascia, desta forma, o Yin & Yang, um bule de chá dividido ao meio que permite 
servir duas bebidas distintas ao mesmo tempo. com chá no seu interior, este bule adquire a forma de Yin & Yang, símbolo da 
perfeição para a cultura japonesa.  ˙  The idea of a teapot that can also store coffee or another kind of drink came to designer 
ewa sendecka when two friends came to visit her at home. One wanted tea, the other coffee. she served them their drinks 
and started to think that it would be much more interesting if they could enjoy the two different drinks using the same object, 
making it a more fun and unique experience. This is how Yin & Yang came about, this teapot split down the middle, allowing 
you to serve two different drinks at the same time. When filled with tea the pot acquires the form of Yin & Yang, symbol of 
perfection in Japanese culture.  ˙ www.ewasendecka.blox.pl ˙

O designer andy Kurovets iniciou uma nova
era não convencional e extravagante na área 
da relojoaria ao criar o Invisible Watch. ao primeiro 
olhar, este objecto parece um bracelete colorido. 
Mas basta ao utilizador pressionar um pequeno e 
discreto botão para que as horas sejam projectadas 
no seu braço, através de uma luz a laser. não será 
para todos este Invisible Watch, mas fará com certeza 
as delícias dos jovens que querem atrair sobre si uma 
certa luz em noites escuras em bares e clubs.  ˙  designer 
andy Kurovets has kicked off a new unconventional and 
extravagant era in watch making with the creation of the 
Invisible Watch. at first glance this object looks like a colourful 
bracelet. But as soon as the wearer presses a discreet button 
the time is projected on his/her arm, via a laser light. The Invisible 
Watch may not suit every taste, but it will certainly delight young 
people looking to attract attention when out at night in dark clubs 
and bars. ˙ www.andykurovets.com ˙ 
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INVISIBle WAtCh
horas Mágicas e divertidas
Fun and Magical Time Telling
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Exponor INHOUSE
12 a 20 Março ˙ March 12th to 20th

durante nove dias a Feira internacional do Porto volta a receber a 
5ª edição da exponor inhOuse – salão da casa ao Jardim: Mobiliário, 
decoração, iluminação e Piscinas. as diversas empresas e lojas do 
sector terão a oportunidade de expor e vender as suas colecções. 
direccionado para o público em geral, a inhOuse é a possibilidade para 
encontrar as últimas tendências em decoração de interiores e exteriores, 
de tecidos, e acessórios para jardim e piscinas. em simultâneo irá decorrer, 
do dia 17 a 10 de Março, a iMOBiTur – salão imobiliário do Porto 
que pretende promover o encontro com os vários intervenientes do 
mercado imobiliário.  ˙  Over nine days the Feira internacional do Porto 
exhibition centre hosts the 5th edition of exponor inhOuse – house 
to garden show: Furniture, decoration, Lighting and swimming Pools. 
The sector’s various companies and shops will be able to exhibit and 
sell their collections. aimed at the general public, inhOuse offers the 
chance to experience the latest trends in decoration for indoors and 
outdoors, as well as fabrics and garden and pool accessories. running 
at the same time as this show, from March 17th to 20th, the iMOBiTur – 
Oporto real estate Fair, aimed at bringing together all those involved in 
the real estate market. 
˙ www.exponorinhouse.exponor.pt ˙

ModaLisboa
10 a 13 Março ˙ March 10th to 13th

Vinte anos de moda nacional, vinte anos de ModaLisboa. na 36ª 
edição, a Moda Lisboa comemora o seu 20º aniversário com a mesma 
energia e o mesmo amor da primeira mostra. e amor – LOVe – é o 
tema para o espectáculo de 2011 que irá decorrer no Pátio da galé,no 
Terreiro do Paço, e no Mude (Museu do design e da Moda). Mais uma 
vez, o talento dos designers de moda nacionais vai ser patenteado 
em cada um dos 24 desfiles – 23 de estilistas e da marca portuguesa 
Lanidor.  aos habituais nuno gama, ana salazar, Luís Buchinho, Katty 
Xiomara, alves/gonçalves, nuno Baltazar, Maria gambina e dino alves, 
entre outros, juntam-se Os Burgueses, da dupla estreante eleutério 
& Mia. com os corações voltados para a moda e para o futuro, as 
novas colecções Outono/inverno apresentadas nas passerelles da 
ModaLisboa prometem ditar as tendências de 2012.  ˙  Twenty years 
of national fashion, twenty years of ModaLisboa. in its 36th edition, 
ModaLisboa commemorates its 20th anniversary with the same energy 
and the same love as the very first show. and LOVe is the theme for 
the 2011 show, to be held in the Pátio da galé, in the Terreiro do Paço, 
and at Mude (Museum of design and of Fashion). Once again the talent 
of national fashion designers will be under the spotlight in each of 24 
shows – 23 from designers and one from Portuguese brand Lanidor. The 
usual participants including nuno gama, ana salazar, Luís Buchinho, 
Katty Xiomara, alves/gonçalves, nuno Baltazar, Maria gambina and 
dino alves, amongst others, are joined by Os Burgueses, from first- 
-time duo eleutério & Mia. With all eyes on fashion and on the future, 
the new autumn/Winter collections presented on the ModaLisboa 
catwalks promise to set the trends for 2012.
˙ www.modalisboa.pt ˙

Vê Age!
12 Fevereiro a 23 abril 
February 12th to april 23rd

O pintor José Maia propõe ao visitante um 
singular trajecto ao longo dos seus 25 anos 
como artista, 15 dos quais em Londres.
a exposição Vê Age!, patente na casa da galeria, 
em santo Tirso, revela as duas vertentes da obra 
de José Maia: o apelo à história tradicional de 
elaborar imagens a partir das artes visuais, e a 
inovação, a busca pela modernidade assente na 
vivência actual do artista em plena sociedade 
contemporânea. no meio deste contraponto, 
conseguimos reconhecer nas pinturas de José 
Maia a diversidade de sentimentos, palavras e 
memórias que cada obra desperta em cada um 
de nós. como qualquer viajante, o admirador 
poderá deparar-se com desafios e surpresas 
constantes, iludindo-se e maravilhando-se, 
perdido entra as telas do pintor. ˙  Painter José 
Maia offers the visitor a unique journey over 
his 25 years as an artist, 15 of which have 
been spent in London. The exhibition Vê Age!, 
on show at the casa da galeria in santo Tirso, 
reveals the two sides to the work of José Maia: 
the appeal to traditional history of creating 
images from visual arts, and innovation, the 
quest for modernity based in the current 
experience of the artist in contemporary society.  
in the middle of this harmony we manage to 
recognise in the paintings of José Maia the 
diversity of feelings, words and memories that 
each work arouses in each of us. Like a traveller, 
the admirer can come across constant challenges 
and surprises, being deluded and marvelling, lost 
amongst the works of the painter. 
˙ www.casadagaleria.com ˙






