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Aventura  a cada nova edição da House Traders 
partimos em direcção a uma nova aventura. desta vez rumámos em 
direcção ao Brasil e à capital carioca, o rio de Janeiro. daí partimos 
para o México e descobrimos uma capela muito original. regressados 
a Portugal, a House Traders de Maio/Junho encontrou a modernidade 
numa obra industrial com o Lagar do Marmelo. daqui partimos para 
itália e fomos ao encontro do isaloni, revelando algumas das novidades 
mais actuais ao nível do design e da iluminação. Mas a nossa rota não 
terminou aqui… aventurámo-nos em mais um guia de Tendências, 
especialmente dedicado para o Banho & revestimentos.
Venha participar connosco nesta aventura ininterrupta e que 
continuamente faz chegar até si o melhor de todo o universo 
da arquitectura e do design!

˙ editora editor Patrícia Ramos

Adventure  With each new issue of House Traders 
we head off on a new adventure. This time we set sail for Brazil and 
the famous city of rio de Janeiro. From here, we leave for Mexico and 
discover a very original chapel. Once returned to Portugal, the May/
June issue of House Traders encounters modernity in an industrial 
work with the Lagar do Marmelo. Our next destination is italy, where 
we experience the wonders of isaloni, revealing some of the very 
latest news in design and lighting. But our journey doesn’t end 
there... we venture into another Trend guide, especially dedicated to 
Bathrooms & coverings.
come and join us on this nonstop adventure, bringing to you the very 
best from the world of architecture and design.

Fotografia Photograph © Kartell
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Eduardo Souto Moura
Prémio Pritzker 2011
Pritzker Award 2011

Pela segunda vez um arquitecto nacional alcança o 
Prémio Pritzker de arquitectura. depois de siza Vieira, 
eduardo souto Moura foi distinguido pelo seu traço 
actual, mas com ecos de tradições arquitectónicas, 
transmitindo assim uma natureza conflituosa – 
simultaneamente brava e subtil, ousada e íntima.
O estádio Municipal de Braga atesta o génio de souto 
Moura que, paralelamente à monumental paisagem, 
criou uma obra majestosa e original, à semelhança do 
betão pigmentado a vermelho da casa das histórias 
de Paula rego, entre muitos outros projectos de 
renome do arquitecto da «escola do Porto».

For the second time a Portuguese architect had 
been given the Pritzker award for architecture. 
Following siza Vieira, eduardo souto Moura has been 
recognised for his current design, but with echoes 
of architectural traditions, thus transmitting a 
conflicting nature – simultaneously brave and subtle, 
daring and intimate.
Braga Municipal stadium is clear proof of the genius 
of souto Moura, who, parallel to the monumental 
landscape, created a majestic and original work, 
similar to the red pigmented concrete of the casa 
das histórias of Paula rego, amongst many other 
renowned projects by the architect of the «school  
of Oporto».

Rosa Araújo 49
No centro de Lisboa
In the centre of Lisbon

Localizado numa das áreas mais centrais da capital, 
muito próximo da avenida da Liberdade, o edifício rosa 
araújo 49 começa a ser comercializado pela cobertura, 
sociedade de mediação imobiliária.
O empreendimento merece destaque pelas suas linhas 
modernas e funcionais, da autoria dos arquitectos 
Frederico Valsassina e Manuel aires Mateus, que 
mantiveram, contudo, a fachada original do prédio em 
arte nova. 
O rosa araújo 49 é composto por apartamentos 
exclusivos de tipologia T3, T4 e T5 com áreas de 204  
a 389 m².

Located in the one of the capital’s most central areas, 
very close to the avenida da Liberdade, the rosa arújo 
49 Building is now being sold through cobertura real 
estate mediation company.
The development is highlighted by its modern and 
functional lines, designed by architects Frederico 
Valsassina and Manuel aires Mateus, who have 
nevertheless maintained the original façade of the art 
nouveau building.
rosa araújo 49 is comprised of exclusive apartments in 
three, four and five-bedroom configurations, with areas 
of between 204 and 389 square metres.

˙ www.cobertura.pt ˙

Prémio Nacional do Imobiliário
Edifício Vodafone Vence
Vodafone building Wins

O edifício Vodafone, do ateliê Barbosa & guimarães, 
volta a ser reconhecido com mais um prémio, tendo sido 
eleito como «Melhor empreendimento do ano» na 15ª 
edição dos “Óscares do imobiliário”.
entre as seis categorias a concurso, destacam-se 
o L’and Vineyards, vencedor do prémio de Turismo, 
o convento dos inglesinhos, que ganhou na classe 
habitação, e o eco-industrial Park azambuja – Fase i 
que venceu na nova categoria industrial e logística, 
além de receber o prémio de «Melhor investimento 
estrangeiro em Portugal em 2010».

The Vodafone Building, designed by the Barbosa & 
guimarães studio, has once again been recognised, 
winning another award, having been voted the «Best 
development of the Year» at the 15th edition of the 
“real estate Oscars».
amongst the six competing categories, highlights 
include L’and Vineyards, winner of the tourism award, 
the convento dos inglesinhos, which won the housing 
category, and the eco-industrial Park azambuja 
– Phase 1, which won the industrial and Logistics 
category, as well as receiving the award for the «Best 
Foreign investment in Portugal in 2010».

˙ www.revistaimobiliaria.pt ˙

Vitra Haus
Primeiro Aniversário
First birthday

O Museu Vitra haus, desenhado por herzog & de 
Meuron para acolher a Home Collection da marca Vitra, 
celebrou um ano de existência.
a originalidade da obra, localizada em Weil am rhein, na 
alemanha, assenta em 12 casas sobrepostas, atingindo 
cinco andares de altura. além da área de exposição, o 
espaço engloba ainda um restaurante e uma loja. as 
amplas janelas fazem adivinhar do exterior um interior 
que funciona como o cenário perfeito para exibir 
algumas das peças de design mais reconhecidas em 
todo o mundo.

The Vitra hause Museum, designed by herzog & 
Meuron to house the Home Collection by the brand 
Vitra, recently celebrated one year of existence.
The originality of the work, located in Weil am rhein, in 
germany, is based on 12 overlapping houses, reaching 
a height of five floors. Besides the exhibition area, 
the space also features a restaurant and a shop. The 
generous windows reveal from outside an interior that 
works as the perfect scenario for exhibiting some of 
the most recognised design pieces in the world.
 
˙ www.vitra.com ˙

© augusto Brázio
© Luís Ferreira alves

© Luís Ferreira alves

iwan Baan, © Vitra
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Verso
Luz provocadora
Provocative light

Verso é um projecto de objectos de iluminação pública, cujo principal 
objectivo é provocar e seduzir visualmente. as peças desta série inspiram-
se numa temática orgânica e vão buscar força à dinâmica das linhas rectas.
Os criadores de Verso quiseram levar a função do design mais longe, 
criando um meio de interacção entre si e o utilizador, provocando reacções e 
emoções no meio urbano, habitualmente anónimo. 
de destacar que a complexidade destes objectos, realçada pelo seu perfil 
triangular, obrigou a que todo o processo de fabrico fosse inovador, aliando 
tecnologias de topo à fabricação manual. cada um destes candeeiros é, 
portanto, único, como se exigiria a toda e qualquer peça de intervenção.

Verso is a public lighting objects project, the main aim of which is to visually 
provoke and seduce. The pieces in this series are 
inspired by an organic theme and find further 
strength in the dynamics of straight lines.
The creators of Verso wanted to take the 
function of design further, creating a means of 
interaction between themselves and the user, 
provoking reactions and emotions in the urban 
and usually anonymous environment.
The complexity of these objects, it should 
be mentioned, highlighted by their triangular 
profile, forced the entire manufacture process 
to be innovative, combining top technologies 
with craftsmanship. each of these lamps is 
therefore unique, as is required of any piece.

˙ www.and-re.pt˙

Stelton
Café simples e saboroso
Simple and tasty coffee

com esta cafeteira de pressão da stelton o acto de 
tomar café torna-se bastante simples. Basta introduzir 
os grãos de café e a água na cafeteira, e está pronto 
a levar para a mesa. com capacidade para servir até 
oito chávenas de café, a cafeteira stelton tem ainda 
a vantagem de manter o café quente durante muito 
tempo graças à sua abertura fácil e ao vidro duplo. 
características que a levaram a vencer o prémio iF 
Product design 2011.

With this pressure coffeemaker from stelton the 
act of having a coffee becomes very simple. all you 
have to do is put some coffee beans and water into 
the coffeemaker and it’s ready to take to the table. 
able to serve up to eight cups of coffee, the stelton 
coffeemaker also has the advantage of keeping the 
coffee warm for a long time thanks to its easy opening 
and its double layer of glass. Features that led to it 
winning the iF Product design 2011 award.

˙ www.stelton.com ˙

AAKKOSET
Prático e divertido
Practical and fun

Pode ser usado para guardar livros, cds, revistas e outros 
objectos, ou então deixado vazio a dividir um quarto 
ou uma sala. Versátil e bonito, o móvel AAKKOSET foi 
construído combinando as últimas tecnologias com a 
manufactura tradicional. a qualidade foi uma das principais 
preocupações dos construtores deste móvel, pelo que não 
espanta que cada um deles demore quatro semanas até 
estar concluído. O AAKKOSET está disponível em preto, 
azul, verde, laranja, vermelho, violeta, branco e amarelo, e 
vem sempre com o alfabeto incrustado. 

it can be used to hold books, cds, magazines and other 
objects, or left empty, to split a bedroom or a living room. 
Versatile and beautiful, the AAKKOSET piece of furniture 
has been built combining the latest technologies with 
traditional craftsmanship. quality was one of the main 
concerns of the manufacturers of this piece of furniture, 
and so it is no surprise that each of them takes four weeks 
to finish. AAKKOSET is available in black, blue, orange, 
red, violet, white and yellow, and always featuring the 
alphabet.

˙ www.kayiwa.fi ˙

Love Tiles
Inovador e belo
Innovative and beautiful

com Plaza, a Love Tiles continua a sua aposta 
na aproximação entre tradição e modernidade, 
clássico e contemporâneo, ilusão e evidência, 
pedra e cerâmica. Os pavimentos e revestimentos 
cerâmicos desta série estão disponíveis em cinco 
cores diferentes, suaves e relaxantes, capazes de 
tornar uma casa de banho num autêntico spa. de 
referir também que Plaza utiliza uma tecnologia 
avançada de impressão digital, que possibilita a 
reprodução fiel de pedras naturais com elevada 
definição gráfica e diversidade.

With Plaza, Love Tiles continues in its stance 
between tradition and modernity, classic and 
contemporary, illusion and the obvious, stone and 
ceramic. The floorings and wall coverings in this 
range are available in five different, smooth and 
relaxing colours, able to transform a bathroom into 
a veritable spa. interestingly, Plaza uses advanced 
digital printing technology, which enables the 
faithful reproduction of natural stones in high 
graphic definition and diversity.

˙ www.lovetiles.com ˙
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BES Photo2011
Vencedora fotografou São Paulo
Winner photographed São Paulo

Manuela Marques (Portugal, 1959) é a 
vencedora deste ano do prémio Bes Photo 
2011, com um conjunto de fotografias e uma 
instalação de vídeo intitulada Close-Up. as 
imagens resultaram de uma estadia de vários 
meses em são Paulo, no Brasil. O objectivo 
de Manuela Marques passou por retratar a 
cidade sem recurso a imagens emblemáticas, 
sobejamente conhecidas, optando antes por 
diferentes enfoques e abordagens.

Manuela Marques (Portugal, 1959) is the 
winner of the Bes Photo award for 2011, 
with a series of photographs and a video 
installation entitled Close-Up. The images 
are the result of a stay lasting several months 
in são Paulo, in Brazil. The aim of Manuela 
Marques involved capturing the city without 
resorting to emblematic, well known images, 
opting rather for different focuses  
and approaches.

3D artbook
Arte a três dimensões
Art in three dimensions

O artista e designer Tristan eaton, desde criança 
obcecado pelo imaginário das imagens 3d, reuniu em 
livro 100 trabalhos de artistas contemporâneos, uns 
reconhecidos e outros em ascensão, que não tinham 
antes explorado o meio 3d. 
em 3D artbook reproduzem-se pinturas de eric White, 
ron english e James Jean, graffitis de dr. revolt, 
claw Money e haze, e intrigantes objectos design de 
Todidoki, 10 deep e Mishka nYc, entre outros. cada 
imagem do livro é reproduzida em página dupla e ganha 
vida quando vista com óculos 3d

artist and designer Tristan eaton, obsessed with 3d 
imagery ever since he was a child, combines in a book 
100 works by contemporary artists, some renowned, 
others rising stars, who had never before explored the 
3d medium.
in 3D artbook, we find paintings by eric White, ron 
english and James Jean, graffiti by dr. revolt, claw 
Money and haze, and intriguing design objects by 
Todidoki, 10 deep and Mishka nYc, amongst others. 
each image in the books is reproduced over a double 
page, coming to life when the reader dons a pair of  
3d glasses.

˙ www.prestel.com˙
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˙ casa Vale Bem

Original entre o Tradicional
entre lotes individuais de tradicionais moradias unifamiliares de dois andares, com poucas varandas e telhados 
inclinados de telha, surge um espaço de absoluta contra-corrente que aposta na modernidade e contemporaneidade 
das linhas arquitecturais.
a casa em Vale Bem, situada em plena margem sul do Tejo, em almada, revela uma altivez original no seu conjunto, 
porém, vista de fora, afirma um carácter de discrição minimal totalmente integrada na paisagem envolvente.
com uma localização privilegiada, simultaneamente próxima da grande cidade, mas também da praia, a habitação atrai 
pela projecção diferente e distinta do palco onde se concentra.

˙ Texto de Text by Patrícia Ramos ˙ Fotografias de  Photographs by José Miguel Figueiredo

Original among the Traditional
in among individual plots of traditional detached two-storey houses, with few verandas and sloped tiled roofs, stands a 
space in total contrast, based on the modernity and contemporary feel of architectural lines.
The house in Vale Bem, located right on the southern shore of the river Tagus, in almada, reveals an original grandeur as a 
whole, while, seen from outside, affirms a minimal and discreet style, integrating into the surrounding landscape.
With a prime location, at the same time close to the large city and to the beach, the property is appealing for its different 
design, quite distinctive from the setting in which it stands.

house  ˙  haBiTar i  ˙  15  
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assente no compromisso de uma inspiração afastada dos arquétipos e convencionalismos triviais da arquitectura, o 
gabinete espaço a3 imprimiu ao projecto da casa Vale Bem o seu cunho pessoal de actualidade e diferenciação.
deste modo, e com base nas exigências do cliente, a residência desenvolveu-se sobretudo ao nível do piso térreo, 
contrariando as intenções frequentes de reservar a área mais privada da habitação para o primeiro andar.
contudo, era premente dividir de forma clara e concisa a zona mais social do âmbito mais particular e íntimo da casa, 
situação contornada com a formalização de um eixo fulcral que, ao mesmo tempo que define o espaço, divide-o. esta linha, 
que compreende a entrada principal da casa e a área da sala de estar, assume uma essencialidade única que determina 
cada uma das zonas habitacionais.

Based on the commitment to inspiration far from the trivial styles and conventions of architecture, espaço a3 studio has 
given its own personal style of contemporariness and differentiation to the casa Vale Bem.
in this way, and according to the client’s requirements, the property has been developed primarily on the ground floor, 
contrary to the usual concept of placing the more private part of the house in the house’s first floor.
however, it was vital to clearly and concisely divide the more social area from the more private and intimate part of the 
house. This was achieved through the formalisation of a pivotal axis, which defines the space as it divides it. This line, 
which includes the main entrance to the house and the living room area, takes on a unique essentiality, which determines 
each of the living spaces.
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enquanto a vertente mais à direita, de 
volumetria mais baixa, engloba a totalidade da 
área privada, com quatro suites, resguardada 
por uma materialização em ripado de madeira, 
a ala mais central e mais à esquerda revela o 
volume mais expressivo da casa Vale Bem. a 
alvura dos conjuntos sociais, com tectos mais 
elevados, reflecte espaços mais amplos que 
reúnem a sala de estar (passível de ser usada 
em regime open space com a cozinha), a própria 
cozinha (como área independente ou não), 
a sala de jantar e a relação com o ambiente 
exterior – jardim e piscina. 
respeitando igualmente as orientações 
facultadas pelo cliente, o espaço a3 conciliou o 
desejo de uma relação próxima com a natureza 
com a necessidade de manter a privacidade 
da residência através da criação de pátios 
interiores protegidos pelo ripado de madeira. 

While the area to the right, of lower volume, holds the entire private space, with four bedroom 
suites, covered in wooden slats, the more central wing and more to the left reveals the most 
expressive volume of the casa Vale Bem. The whiteness of the social areas, with higher ceilings, 
reflects larger spaces that include the living room (able to be used as an open space with the 
kitchen), the kitchen itself (with independent area, or not), the dining room and the connection 
with the outside world – garden and swimming pool.

˙ arquitectura ˙ architecture
Espaço a3 

˙ Obra ˙ Work
Moradia Particular / Private Home in 
Vale Bem

˙ Localização ˙ Location
Almada, Portugal

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
Março / March 2010

www.espacoa3.pt

˙ Planta Piso ˙ 0 ground Floor Plan ˙
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esta opção revelou-se muito eficaz ao permitir a entrada de 
luz para o interior, operando como pequenos jardins privativos.
desenvolvida quase na sua totalidade ao nível do piso térreo, 
a moradia completa-se com uma cave ao longo de toda a área 
construída e com um pequeno terraço no primeiro andar sobre 
o eixo dos aposentos.
a originalidade da casa em Vale Bem, ante o cenário 
tradicional onde está situada, foi duplamente galardoada no 
europe & africa Properties awards 2010 ao receber o Prémio 
de Melhor arquitectura (single unit) de Portugal e da europa.  

equally respecting the guidelines supplied by the client, 
espaço a3 reconciled the desire for a close relationship with 
nature, with the need to maintain the privacy of the property, 
through the creation of inner courtyards, protected by 
wooden slats. This option proved highly effective, in allowing 
the entrance of light to the inside of the house, while working 
as small private gardens.
given over almost in its entirety to the ground floor, the 
property is completed with a basement along its entire built 
area and with a small terrace on the first floor, above the 
bedrooms.
The originality of the house in Vale Bem, given the traditional 
setting in which it stands, was doubly recognised at the 
europe & africa Properties awards 2010, receiving the Best 
architecture award (single unit) for Portugal and for europe.
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˙ cetatuia Loft

casa Vítrea. Olhando de fora parece uma casa quase normal, unifamiliar, igual 
às outras tantas que habitam esta localidade bucólica e romântica da roménia. Todavia, por dentro este cetatuia Loft, da 
responsabilidade dos arquitectos ion Popusoi e Bogdan Preda, revela-se. Localizado na rua com o mesmo nome, das suas 
largas janelas em vidro avistam-se, bem perto, o centro histórico da cidade de Brasov e as magníficas montanhas que 
rodeiam a localidade. em dias de sol, são estes vidros espalhadados horizontal e verticalmente pela casa que deixam a luz 
inundar todo o edifício.

˙ Texto de Text by Andreia barros Ferreira ˙Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by Cosmin Dragomir

glass house.Looking from outside it almost looks like a normal apartment building, 
just like the many others that stand in this bucolic and romantic corner of romania. however, step inside this cetatuia 
Loft, designed by architects ion Popusoi and Bogdan Preda, and all is revealed. Located in the road of the same name, the 
historic centre of the city of Brasov nearby, and the magnificent mountains that surround the area, can be seen through 
its broad windows. On sunny days, these windows, spread horizontally and vertically throughout the house, let light flood 
into the whole building.

22˙  h a B i Ta r  i i
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apesar de no exterior parecer um edifício único e compacto, o cetatuia Loft foi desenhado como uma residência de 
seis apartamentos, dois por andar, e dois lofts. de linhas limpas e simples, a casa ganha interesse graças ao contraste 
e interacção entre os diferentes materiais. a madeira utilizada no piso do edificio e em alguns acabamentos, como nas 
escadas nuas e de linhas direitas, reduzidas aos seus degraus, ganha luminosidade extra com a luz que perpassa através 
dos tectos em vidro dos lofts, utilizados para separar os dois andares. É graças a estas divisórias em vidro, verticais e 
horizontais, que o cetatuia Loft se transforma num espaço dimensional especial, dando privilégio à relação entre interiores 
e exteriores, ligando de forma única e imprevisível o modernismo conseguido dentro das quatro paredes deste loft com a 
áurea tradicional e bucólica das ruas de Brasov. 

24  ˙  haBiTar i i  ˙  house 
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despite the exterior’s appearance of a single, compact building, cetatuia Loft has been designed as residence of six 
apartments, two per floor, and two lofts. Boasting clean, simple lines, the house gains in interest, thanks to the contrast 
and interaction between the different materials. The wood used in the building’s flooring and in some of the finishes, 
including the bare, straight-lined staircases, reduced to their stairs, gains extra luminosity with the light that cuts through 
the glass ceilings of the lofts, used to separate the two floors. Thanks to these vertical and horizontal glass dividers, the 
cetatuia Loft becomes a special dimensional space, favouring the relationship between indoors and out, uniquely and 
unpredictably connecting the modernism achieved within the four walls of this loft to the traditional and bucolic aura of 
the streets of Brasov.

se à primeira vista são as enormes janelas em vidro que saltam à vista neste loft, num segundo olhar serão as cores 
utilizadas na decoração dos espaços que prenderão a atenção. O verde que rodeia a enorme banheira de um dos quartos 
de banho traz tranquilidade e harmonia ao espaço, tranformando-o quase num spa caseiro. no entanto, caso os seus 
habitantes tenham preferência por outras tonalidades, é possível escolher um avermelhado ou um laranja mais quentes 
para iluminar a vasta área. no resto da casa predomina o branco das paredes com o castanho das madeiras dos chãos e 
tectos. a decoração é minimalista, dando, simultaneamente, privilégio ao conforto, à serenidade e, sobretudo, à transparência. 
Parece não haver segredos nesta casa cristalina, como se todos os segredos e conspirações do mundo ficassem para lá das 
suas paredes, num planeta distante, incapaz de tocar ou perturbar os habitantes privilegiados deste loft. 
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˙ arquitectura ˙ architecture
Ion Popusoi e Bogdan Preda 

˙ Obra ˙ Work
Cetatuia Loft

˙ Localização ˙ Location
Brasov, Roménia

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
2009

www.ionpopusoi.ro 

if at first glance the enormous glass windows are what jump out at 
you in this loft, a second look reveals the colours used in the décor 
of the spaces. The green that surrounds the huge bathtub in one of 
the bathrooms brings tranquillity and harmony to the space, almost 
transforming it into a home spa. however, if its residents prefer other 
colours, you can choose warmer reds or orange to illuminate the vast 
area. White walls predominate in the rest of house, together with the 
brown of the wooden flooring and ceilings. The decoration is minimalist, 
favouring comfort, serenity and most of all, transparency. it seems as 
if there are no secrets in this crystalline house, as if every secret and 
conspiracy in the world lies outside its walls, on a distant planet, unable 
to touch or disturb the privileged inhabitants of this loft.

Planta nível 1

Floor Plan level 1

Planta nível 3
Floor Plan level 3

Planta nível 2
Floor Plan level 2

28  ˙  haBiTar i i  ˙  house 



30˙  e s q u i Ç O . p t

house  ˙  esquiÇO.pt  ˙  31  house  ˙  esquiÇO.pt  ˙  31  

˙ Lagar do Marmelo

elogio ao Olival nacional
depois de cerca de 20 anos de abandono, o oliveiral português renasce com um projecto marcado pela modernidade e pela inovação, 
em plena harmonia com a paisagem natural cujo fruto, a azeitona, alimentará assim a produção no novo Lagar do Marmelo.
concluído em Outubro de 2010 e inaugurado no mês seguinte, o maior lagar de azeite nacional, com cerca de 5 500 m², terá 
capacidade para produzir oito milhões de litros por ano de uma plantação de 10 mil hectares de oliveiras. 
a singularidade da obra pretende assinalar uma nova era na indústria do azeite em Portugal que, através de uma tecnologia funcional 
e de um design particular, pretende elevar e homenagear a qualidade de um produto genuinamente nacional.  

˙ Texto de Text by Patrícia Ramos

Praising Portugal’s Olive groves  
Following 20 years in neglect, the Portuguese olive industry is reborn with a project marked by modernity and by innovation, 
blending perfectly into the natural landscape, the fruit of which, the olive, will thus fuel the production of the new Lagar do Marmelo. 
completed in October 2010, and opened the following month, the largest olive oil factory in Portugal, developing over some 5,500 
square metres, will have the capacity to produce eight million litres per year from a plantation of 10,000 hectares of olive trees.
The unique quality of the work aims to signal a new era in the olive oil industry in Portugal, which, through functional technology and 
exclusive design, aims to lift and pay tribute to the quality of a truly national product.

˙1

˙2
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construído no coração da herdade do Marmelo, em Ferreira do alentejo, pela construsan, o 
Lagar do Marmelo tem a assinatura de ricardo Bak gordon. Motivado pela postura da marca 
Oliveira da serra em conciliar uma dinâmica industrial e económica com preocupações ambientais 
e contemporâneas, o arquitecto projectou o edifício de forma a estar o mais próximo do olival, 
dramatizando a relação da obra com a paisagem e a própria indústria transformadora. 
numa dialéctica entre a acção humana e a natureza, o lagar surge no meio da plantação que lhe 
dá vida – as oliveiras – seguindo uma leveza tão singular que faz com que o edifício pareça levitar 
no meio do horizonte, evidenciando-se apenas a sua forma alva e abstracta. em cada uma das 
extremidades do lagar elevam-se duas consolas que, além de permitirem o trabalho diário e diurno 
sob uma zona coberta no exterior, quando à noite se iluminam, aludindo ao brilho do valioso 
azeite, funcionam como marco referencial na planície alentejana. 

Built in the heart of the herdade do Marmelo estate, 
in Ferreira do alentejo, by contrusan, the Lagar do 
Marmelo has been designed by ricardo Bak gordon. 
Motivated by the stance of the Oliveira da serra 
brand in reconciling industrial and economic dynamics 
with environmental and contemporary concerns, the 
architect has designed the building so that it is as close 
to the olive grove as possible, adding drama to the 
relationship between the work and the landscape and 
the transforming industry itself.
in a dialogue between human action and nature, 
the olive processing unit stands right in the middle 
of the plantation that gives it life – the olive trees -, 
possessing such a unique lightness that the building 
seems to levitate in the middle of the horizon, revealing 
nothing but its white, abstract form. an overhang 
extends from each end of the factory, allowing daily 
daytime work under covered exterior areas, while at 
night lighting up, alluding to the sheen of the valuable 
olive oil, and working as a landmark in the plains of  
the alentejo. 

˙3

˙4

corte construtivo / cross section

alçado Poente  /  West elevation

 alçado sul  / south elevation

alçado nascente / east elevation
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a proximidade da obra com o olival adquire igualmente um propósito industrial de enorme 
relevância ao reduzir o tempo entre a apanha da azeitona e a extracção do azeite. desta forma, 
as características organolépticas, de aroma e sabor, do azeite são elevadas e a extraordinária 
qualidade do produto é assim preservada com as modernas linhas de extracção e de 
armazenamento (cubas de inox com temperatura e ambiente controlados).
Para além da olivicultura, o Lagar do Marmelo também irá apoiar a investigação e 
desenvolvimento de novos projectos e métodos de produção, bem como o espectro cultural 
da região ao promover exposições, degustações de azeite e visitas de estudo e de turismo no 
seu espaço multiusos, sem nunca esquecer a premissa constante de elogio a um dos melhores 
produtos agrícolas nacionais.  

The work’s proximity to the olive grove 
also takes on an industrial purpose of 
major importance, as it reduces the time 
between olive picking and oil extraction. The 
organoleptic characteristics, aroma and flavour, 
of the olive oil are thus heightened and the 
extraordinary quality of the product is thus 
preserved with the modern extraction and 
storage lines (temperature and atmosphere 
controlled stainless steel vats).
Besides olive oil production, the Lagar do 
Marmelo will also support research and 
development of new products and production 
methods, as well as the cultural outlook of 
the region by promoting exhibitions, olive oil 
tasting sessions and study and tourism visits in 
its multipurpose venue, without forgetting the 
constant premise of praising one of the best 
natural products in the country.

˙5

˙6

˙9

˙8˙7

˙  1, 4, 5, 8 e 9 ˙ Fotografias de Photographs by
André Sousa 

˙  2, 3, 6, 7 e 10 ˙  Fotografias gentilmente cedidas
por Photographs kindly given by 
Oliveira da Serra
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Como surgiu o convite para projectar o Lagar do Marmelo?
Os responsáveis da Oliveira da serra informaram-me que queriam 
construir um novo lagar de azeite, de grande escala, e que, para lá de 
responder do ponto de vista funcional com absoluta eficácia, deveria ser 
uma construção onde a arquitectura se expressasse de forma positiva 
face ao programa e ao contexto. entendi que estava perante um cliente 
que respeita e confia na proposição do projecto.

uma obra de cariz industrial acarreta princípios arquitecturais 
diferentes de uma habitação ou de um edifício cultural. quais os 
desafios que enfrentou perante este projecto?
neste caso, a produção de azeite, desde a recepção da azeitona, limpeza 
e separação, extracção de azeite, depósito e carregamento, ditou a 
concepção de um edifício de geometria mais ou menos regular, capaz de 
garantir o processo sequencial.

Tirou o curso na Faculdade de Arquitectura do Porto. Sente-se 
influenciado pela «Escola do Porto», muito representada pelo já 
laureado com o Prémio Pritzker, Siza Vieira, e mais recentemente, 
Eduardo Souto Moura?
Para ser franco não me sinto influenciado pela “escola do Porto” porque 
não reconheço esse sentido. Pelo contrário, sinto-me inspirado pelo 
trabalho destes dois laureados que muito admiro e tenho sempre 
presentes no meu espírito.

Considera que a atribuição do «Nobel da Arquitectura» a 
arquitectos nacionais traz mais exigências para o quadro 
arquitectural português? 
Julgo que não restam dúvidas sobre a qualidade da arquitectura 
portuguesa, que tem hoje um reconhecimento a nível mundial e uma 
qualidade muito particular. a atribuição de um segundo prémio Pritzker 
a um arquitecto português é claramente importante na afirmação da 
arquitectura portuguesa no exterior, mas gostaria de ver o nosso país 
crescer acompanhado pela disciplina da arquitectura.

How did the invitation to design the Lagar do Marmelo  
come about?
Oliveira da serra let me know that they wanted to build a new olive 
oil factory, on a grand scale, and that, besides having to respond with 
absolute efficiency from a functional point of view, it should be a 
construction where architecture is expressed in positive way in light of 
the programme and the context. i understood that i was dealing with a 
client that respects and has faith in the project proposition. 

A work of an industrial nature involves different architectural 
principles to those of a house or a cultural building. What 
challenges did this project bring about?
in this case, olive oil production, from taking in the olives, cleaning 
them, separating them, to extracting their oil, storing it and loading it, 
guided the design of a building of more or less regular geometry, able to 
guarantee the sequential process.

You studied at the Oporto Faculty of Architecture. Do you feel 
influenced by the «School of Oporto», well represented by 
Pritzker Award bearers Siza Vieira and, more recently, Eduardo 
Souto Moura? 
To be honest, i don’t feel influenced by the “Oporto school” because i do 
not recognise this feeling. quite the contrary, i feel inspired by the work 
of these two architects, whom i greatly admire and always have present 
in my mind.

Do you believe that greater demands are placed on the 
Portuguese architecture scene when national architects are 
awarded the «Nobel for Architecture»?
i believe that there are no doubts concerning the quality of Portuguese 
architecture, which today enjoys world recognition and a very special 
quality. The awarding of a second Pritzker Prize to a Portuguese 
architect is clearly important in the affirmation of Portuguese 
architecture abroad, but i would like to see our country grow 
accompanied by the discipline of architecture. 

˙ arquitectura ˙ architecture
Ricardo Bak Gordon 

˙ Obra ˙ Work
Lagar do Marmelo

˙ Localização ˙ Location
Herdade do Marmelo, Ferreira do 
Alentejo, Beja

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
Outubro October 2010

www.bakgordon.com

˙11˙10
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˙ sunset chapel

santuário de contradições
um templo para louvar o começo de uma vida a dois, mas simultaneamente com um fim diametralmente oposto: assinalar o 
falecimento de um ente querido.
concepções radicalmente antagónicas, contudo matrizes para a definição do projecto da sunset chapel (capela do Pôr-do-sol). 
uma dialéctica de imagens adversas que fundamentaram toda a obra do gabinete de arquitectura mexicano BnKr arquitectura. 
Localizada na cidade de acapulco, no estado de guerrero, no México, a sunset chapel surpreende pela forma icónica do seu 
espaço que harmoniza celebrações tão díspares.

˙ Texto de Text by Patrícia Ramos ˙ Fotografias de Photographs by Esteban Suárez

sanctuary of contradictions
a temple to bless the start of life as a couple, but at the same time with a completely different aim: to mark the death of  
a loved one.
radically antagonistic ideas, but nonetheless the principles guiding the project of sunset chapel. a dialect of opposing 
images that form the base of all work by the Mexican architecture practice BnKr arquitectura. 
Located in the city of acapulco, in the state of guerrero, in Mexico, the sunset chapel amazes with the iconic form of its 
space, which harmonises such disparate celebrations.
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O inevitável jogo de contrastes conceptuais foi então a força motriz para o desenvolvimento da sunset chapel e a partir 
desse princípio decidiu-se toda a obra. a translucidez do vidro combate com a solidez do betão, a vertente etérea, efémera 
e vulnerável contrasta com o peso duradouro e maciço do edifício e as regularidades clássicas embatem num caos de 
aparente indestrutibilidade.
apesar das várias lógicas contrárias, os 120 m² de área construída tiveram também que obedecer a três premissas 
obrigatórias. em primeiro lugar, a capela teria que desfrutar ao máximo das impressionantes paisagens. em segundo, o 
sol deveria pôr-se exactamente por detrás da cruz do altar, situação presenciada apenas duas vezes no ano por altura 

The inevitable interplay of conceptual contrasts was thus the driving force behind the development of the sunset chapel 
and this entire work grew from this theory. The transparent nature of glass combats the solidness of concrete; the 
ethereal, ephemeral and vulnerable side contrasts with the solid weight of the building; and the classic proportions clash, 
in a chaos of apparent indestructibility.
despite its contrary nature, the 120 square metres of the built area also have to obey three compulsory premises. Firstly 
the chapel had to enjoy the impressive landscapes to the full. secondly the sun should set exactly behind the cross of the 
altar, a situation that takes place only twice a year at the equinoxes. Finally, it was necessary to include a crypt outside, 
around the temple.
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˙ arquitectura ˙ architecture
BNKR Arquitectura 

˙ Obra ˙ Work
Sunset Chapel

˙ Localização ˙ Location
Acapulco, México

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
Fevereiro February 2011

www.bunkerarquitectura.com

dos equinócios. Por último, era necessário incluir uma cripta no 
exterior, em redor do templo. 
Para responder aos pressupostos programáticos havia dois 
elementos que necessitavam ser contornados: as imponentes 
árvores e a densa vegetação, além de um colossal rochedo que 
obstruía a vista principal e o fantástico pôr-do-sol. a solução 
passou por elevar o nível da capela em pelo menos cinco metros 
e reduzir a área de implantação do piso térreo (de entrada) a 
mais de metade da dimensão do andar superior. 
desta forma diminui-se o impacto sobre a flora exótica 
e pitoresca das colinas de acapulco e, numa perspectiva 
mimética, a sunset chapel estabeleceu-se como mais uma 
enorme rocha de granito assente no topo da montanha e 
disseminada na paisagem. 

To respond to the design guidelines there were two elements 
that needed to be overcome: the impressive trees and dense 
vegetations, and a colossal rock face blocking the main view 
and the fantastic sunset. The solution to this involved raising 
the chapel level by at least five metres and to reduce the 
footprint of the ground floor (entrance) to less than half of the 
dimension of the upper floor.
Thus the impact on the exotic and picturesque flora of the 
acapulco hills was reduced, and, miming its surroundings, the 
sunset chapel was established as another enormous granite 
rock stood at the top of a mountain, spread out in  
the landscape.



Within the field of residential renovations, 
Lógica 2 has started a renovation project on a 
building located in the ‘Pomabline’ listed area 
of Vila real de santo antónio.
The architects of Lógica 2 have followed 
‘retro vintage’ architectural trends, renovating 
spaces while keeping their traditional 
characteristics using more modern and 
efficient materials to ensure the height  
in comfort.
The interior roof of the second floor was 
preserved with a wooden lining, in the same 
way as the wall made of solid brick was 
hand restored. The traditionalist inspiration 
governed the selection of decorative tiles, 
while the washbasins in the bathrooms were 
hand painted with images referring to antique 
tiles. The staircases are wooden in structure, 
with wainscoting, banister and planking in 
ornate wood.
unique details that prove the competence and 
quality of a company that commits itself to «a 
project from start to Finish».

˙ www.logica2.pt ˙

no âmbito da reabilitação de espaços 
habitacionais, a Lógica 2 encetou um projecto 
de recuperação de um imóvel integrado em 
zona classificada de salvaguarda Pombalina, 
em Vila real de santo antónio.
Os arquitectos da Lógica 2 seguiram a 
tendência arquitectural retro vintage que 
reforma os espaços mantendo as suas 
características tradicionais usando materiais 
mais modernos e eficientes para garantir o 
máximo conforto.
a cobertura interior do segundo andar foi 
conservada com uma forra de madeira, do 
mesmo modo que a parede em tijolo de 
burro foi recuperada de modo artesanal. a 
inspiração tradicionalista ditou a selecção dos 
azulejos, enquanto os lavatórios das casas de 
banho foram pintados à mão com desenhos 
alusivos a antigos ladrilhos. Já as escadas são 
estruturalmente em madeira, com lambrins, 
corrimãos e forros em madeira esmaltada. 
detalhes únicos que atestam a competência 
e qualidade de uma empresa que se 
compromete com «um projecto do  
Princípio ao Fim».

LOGICA 2
Remodelação Detalhada
Detailed Renovation
˙ Fotografias Photographs João Ferrand

Porto
rua de diu, nº 235 – 1º
4150-275 Porto
Tel. +351 225 320 000
Fax +351 225 320 009
geral@logica2.pt

Lisboa
Tel.: +351 968 081 993
lisboa@logica2.pt

Funchal
Tel.: +351 961 557 005
madeira@logica2.pt
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˙ PHOENIx FLOWERS

do betão nasceram flores
O que era uma passagem escura, barulhenta e até um pouco assustadora transformou-se num local aprazível 
e hospitaleiro, graças à intervenção do gabinete de arquitecura 7n architects e do designer de iluminação Jonathan 
speirs. Juntos revitalizaram o garscube Link, a ligação para peões e ciclistas entre o norte de glasgow, na escócia, 
e o centro da cidade, e chamaram-lhe Phoenix Flowers, numa referência e homenagem ao Park Phoenix, que existia 
no local antes da contrução da autoestrada M8, nos anos 60, que veio acizentar todo o percurso. 

˙ Texto Text Andreia barros Ferreira ˙ Fotografias Photographs Dave Morris

What was once a dark, noisy and even a little frightening landscape has been transformed into a pleasant and welcoming space thanks 
to the intervention of architecture practice 7n architects and of lighting designer Jonathan speirs. Together they have breathed new 
life into the garscube Link, an underpass for pedestrians and cyclists between north glasgow and the city centre, and have called it 
Phoenix Flowers, in a reference and tribute to Phoenix Park, which once existed on the site before the construction of the M8 
motorway in the 1960s, leaving a swathe of grey where once was green.

Flowers bursting from concret
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a autoestrada e os seus inconvenientes 
continuam lá, mesmo ao lado da passagem, 
mas já sem os efeitos nocivos que teve 
durante cinco décadas. Para tornarem a 
passagem mais acolhedora, os autores 
do projecto recorreram à utilização de um 
piso vermelho, de efeito emocional quente, 
iluminado por 50 flores coloridas, que parecem 
flutuar no espaço, por estarem a oito metros 
do chão. as enormes flores, que à noite, 
acesas, ganham uma beleza extra, criam uma 
barreira entre o passeio e a estrada, tornando 
o percurso muito mais agradável.
esta intervenção no garscube Link insere-se 
na primeira fase de regeneração da speirs 
Locks, em glasgow. O Phoenix Flowers foi 
já distinguido com o prémio de Best Future 
Building, nos scotish design awards 2010. 

The motorway and its nuisances remain, 
right beside the walkway, but now with the 
unpleasant effects of the last five decades 
removed. To make the pass more welcoming 
the project designers resorted to the use of a 
red resin, emotionally warm surface, lit by 50 
colourful flowers that seem to flutter in space, 
eight metres in the air. The huge flowers, which 
take on extra beauty when lit at night, create 
a barrier between the link and the road, making 
the walkway all the more pleasant.
This work on the garscube Link marks the 
first phase of the regeneration of the speirs 
Lock area in glasgow. The Phoenix Flowers 
project recently won the ‘Best Future Building’ 
category at the 2010 scottish design awards. 

˙ arquitectura ˙ architecture
7N Architects 

˙ design de iluminação ˙ Lighting design
Jonathan Speirs

˙ Obra ˙ Work
Phoenix Flowers, Garscube            
Landscape Link

˙ Localização ˙ Location
Garscube Road / M8 Flyover, Glasgow, 
Escócia Scotland

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2010

www.7narchitects.com
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˙ RIO DE JANEIRO

ditosa cidade Maravilhosa
Todos os dias, do alto do corcovado, o cristo redentor concede, de braços abertos, a sua graça ao «jardim florido de amor 
e saudade, terra que a todos seduz», à inigualável «cidade maravilhosa, cheia de encantos mil», tão aclamada pelo músico 
caetano Veloso.
eleita pelo júri da revista Wallpaper como a melhor cidade do mundo em 2011, o rio de Janeiro reúne toda a essência do Brasil, 
misturando entusiasticamente o alvoroço de uma grande metrópole com a alma descontraída e relaxada da gente carioca.
Mas o melhor da cidade é o cenário paradisíaco que a viu nascer e crescer: o verde dos seus morros, o azul atlântico 
das suas praias e lagoas e o brilho ininterrupto e único do seu sol que a tornam no maior destino turístico do Brasil 
e da américa Latina. 
Localizada na margem oeste da Baía de guanabara, que a separa de niterói, a cidade do rio de Janeiro vibra com os 
inúmeros atractivos que possui.

Blessed city of Wonders
every day, from the top of corcovado, christ the redeemer, with his arms spread wide, concedes his grace to the «floral garden of love and 
yearning, the land that seduces us all», to the «marvellous city, packed with thousands of charms», so acclaimed by musician caetano Veloso.
Voted by Wallpaper magazine as the best city in the world in 2011, rio de Janeiro combines the very essence of Brazil, enthusiastically blending 
the bustle of a large metropolis with the chilled and relaxed soul of the locals. 
But the best thing about the city is surely the idyllic setting which witnessed its creation and watched as it grew: the green of its hills, the 
atlantic blue of its beaches and lagoons, and the uninterrupted and unique shimmer of its sun, making it the leading tourist destination in Brazil 
and Latin america.
Located on the western shores of the Bay of guanabara, which separates it from niterói, the city of rio de Janeiro buzzes with the countless 
attractions at its disposal.

˙ Texto Text  Patrícia Ramos ˙ Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given Embratur
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O passeio pelo rio poderá começar no 
«calçadão» ondeante da «Princesinha do 
Mar», a deslumbrante praia de copacabana e o 
nobre bairro da zona sul. a não perder também 
a tradicional torrada Petrópolis na lendária 
confeitaria colombo, fundada em 1894.
de seguida, o Pão de açúcar espera por ser 
visto e a paisagem exige ser fotografada 
a partir do «bondinho». 
Para conhecer o charme e encanto do rio 
clássico e antigo, há que palmilhar o bairro de 
santa Teresa e o boémio bairro da Lapa com 
o seu aqueduto carioca, mais conhecido como 
os «arcos da Lapa», verdadeiro postal da 
cidade e símbolo do período colonial. 
depois de visitar o cristo redentor, a Lagoa 
rodrigo Freitas é o sítio certo para uma 
caminhada mais tranquila e, logo do outro 
lado, o sol de ipanema e do Leblon pedem 
por um mergulho no mar.
no final, é essencial respirar a frescura 
aprazível do Jardim Botânico e da Floresta 
da Tijuca – os grandes espaços verdes do rio 
de Janeiro, cidade que, brevemente, irá receber 
novos encantos com o campeonato Mundial 
de Futebol, em 2014, e as Olimpíadas em 2016. 

a trip through rio could begin on the winding 
pedestrian promenade of Princesinha do 
Mar, the stunning beach of copacobana and 
the exclusive district in the southern area. 
another experience not to be missed is 
eating a traditional ‘Petrópolis Toast’ in the 
legendary confeitaria colombo patisserie, 
founded in 1894.
next, sugarloaf Mountain is waiting to be seen 
and the landscape demands a photograph or 
two from the ‘bondinho’ cable car. 
To familiarise yourself with the charm and 
delight of classic, historic rio, you need to take 
a stroll through the district of santa Teresa 
and bohemian area of Lapa, with its carioca 
aqueduct, popularly referred to as the «Lapa 
arches», a picture postcard image of the city 
and a symbol of its colonial period. 
after visiting the statue of christ the 
redeemer, the rodrigo Freitas Lagoon is 
the perfect spot for a pleasant stroll and, 
just on the other side, the sun of ipanema 
and of Leblon demands a dip in the sea.
To end, what better than to soak up the 
pleasant freshness of the Botanical garden 
and of the Tijuca Forest – the vast green 
spaces of rio de Janeiro, the city that will 
soon have the pleasure of hosting not only 
the World cup, in 2014, but also the summer 
Olympics in 2016.

˙ www.rioguiaoficial.com.br ˙

direitos de imagem reservados copyrights
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hotel Fasano rio de 
Janeiro. em Julho de 2007, o grupo 
Fasano, reconhecido com o hotel Fasano são 
Paulo, estabeleceu um novo empreendimento 
na capital carioca.
realçado pela excelente localização, em plena 
Praia de ipanema e defronte do mar, o hotel 
Fasano rio de Janeiro preserva os valores de 
sofisticação e requinte aliados a um design 
moderno e a um serviço de admirável qualidade.
O ambiente descontraído e atraente do rio 
de Janeiro motivaram o projecto assinado 
por Philippe starck e ajustado à visão do 
restaurateur e hôtelier rogério Fasano. 
a fachada do edifício de oito andares segue 
a arquitectura tradicional da beira-mar e, no 
interior, foram privilegiados materiais naturais 
como a madeira, o vidro e o mármore. 
a alma e o espírito brasileiros residem em 
alguns elementos decorativos, como peças 
de sérgio rodrigues e do studio 
Branco&Preto, combinadas com criações 
exclusivas de Philippe starck.

in July 2007 the Fasano group, famous for 
its hotel Fasano são Paulo, established 
a new development in rio de Janeiro.
highlighted by its excellent location, right 
on the beach of ipanema and facing the sea, 
the hotel Fasano rio de Janeiro retains the 
values of sophistication and refinement, 
combined with modern design and service 
of exceptional quality.
The relaxed and attractive atmosphere of 
rio de Janeiro provided the inspiration for 
the project designed by Philippe starck and 
adjusted to the vision of restaurateur and 
hotelier rogério Fasano.
The façade of the eight-storey building 
follows the traditional seafront architecture 
and, inside, natural materials have been 
favoured, such as wood, glass and marble.
Brazilian soul and spirit can be found in 
some of the decorative elements, such as 
pieces by sérgio rodrigues and from studio 
Branco&Preto, combined with exclusive 
creations from Philippe starck.
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em cada um dos 92 apartamentos, destacam-
-se as varandas viradas para a praia e os 
chuveiros com vista para o mar, além de 
amenidades tecnológicas como dVd, 
plasma TV e internet wireless.  
contudo, a atracção principal do hotel Fasano 
rio esconde-se na cobertura: da piscina, uma 
panorâmica irresistivelmente espantosa sobre 
o areal, cantado por Vinicius de Moraes e Tom 
Jobim em «garota de ipanema», anuncia um 
uso privativo da praia, com cadeiras, guarda- 
-sóis e serviço de bar.
O apuro do Fasano rio completa-se no 
restaurante Fasano al Mare onde o Chef Luca 
gozzani, premiado com três estrelas Michelin, 
exalta a gastronomia italiana com toques 
de frutos do mar. Já o lounge bar Baretto 
Londra, eleito pela revista Wallpaper como o 
melhor bar hotel do mundo, tem a atmosfera 
intimista perfeita para, no final do dia, apreciar 
um maravilhoso cocktail na mítica «cidade 
maravilhosa».

in each of the 92 apartments, highlights include the verandas facing the beach and the showers with sea views, 
besides the technological amenities such as dVd, plasma TV and wireless internet.
The main attraction of the hotel Fasano rio is however hidden up on the roof: from the pool, an irresistibly stunning 
panoramic view over the sand made famous by the Vinicius de Moraes/Tom Jobim hit The Girl from Ipanema, where
the hotel’s service is also extended, with ‘long chairs’, sun shades, and bar service. 
The class of the Fasano rio is completed with the Fasano al Mare restaurant, where chef Luca gozzani, bearer of three 
Michelin stars, prepares the finest of italian cuisine, with touches of seafood. The Baretto Londra lounge bar, voted by 
Wallpaper  magazine as the best hotel bar in the world, enjoys a cosy atmosphere in which, at the end of the day,
to enjoy an unforgettable cocktail in the mythical city of wonders.
˙ www.fasano.com.br ˙˙ Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given Hotel Fasano Rio
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restaurante roberta sudbrack. Localizado 
num dos mais verdes e elegantes bairros do rio de Janeiro, o Bairro do Jardim Botânico, o 
restaurante da Chef brasileira roberta sudbrack, de nome homónimo, foi eleito, em 2010,
pela revista Veja como o melhor restaurante de cozinha contemporânea. além disso, a primeira 
mulher a comandar a cozinha do Presidente da república Brasileira foi igualmente aclamada 
pela mesma publicação como a Chef do ano. 
no seu restaurante, roberta sudbrack aplica toda a criatividade e alta qualidade em pratos 
modernos e actuais, privilegiando a frescura e o sabor dos ingredientes tradicionais do Brasil.
enquanto no primeiro andar o espaço sud proporciona um ambiente casual e leve para apreciar, 
por exemplo, um quiabo defumado em camarão semicozido, o segundo piso reserva uma única 
mesa para 18 pessoas, permitindo uma degustação elevada e sublime de um dos melhores 
menus da cidade do rio de Janeiro, senão mesmo de todo o Brasil. 

˙ Fotografias Photographs Renato Neto

roberta sudbrack restaurant. Located in one of the 
greenest and most elegant quarters of rio de Janeiro, the Botanical garden district, the restaurant of 
Brazilian chef roberta sudbrack, bearing the same name, was voted, in 2010, by Veja magazine as the 
best contemporary cuisine restaurant. Besides this, the first woman to run the kitchen of the President 
of the Brazilian republic was also acclaimed by the same publication as chef of the year.
in her restaurant, roberta sudbrack applies the maximum creativity and high quality in modern, 
contemporary dishes, favouring the freshness and flavours of traditional ingredients of Brazil.
While, on the first floor, the ‘espaço sud’ provides a casual, light setting to enjoy, for example, smoked 
okra in semi cooked prawn, the second floor is home to a single table for 18 people, allowing a sublime 
tasting experience of one of the finest menus in the city of rio de Janeiro, if not the whole of Brazil.
˙ www.robertasudbrack.com.br ˙
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eu amo. uma loja para quem ama roupa e acessórios 
vintage! situada no tradicional Bairro de santa Teresa, a eu amo 
Vintage é um espaço acolhedor, com uma decoração pautada por 
acessórios e mobiliário antigo que se coaduna na perfeição com 
a colecção de peças de vestuário (femininas e masculinas) com 
um design retro e características típicas do século XX, até à
década de 80.
na eu amo Vintage, de débora niemeyer, os clientes podem ter 
a certeza que vão encontrar roupas raras, que carregam histórias 
e mistérios de um passado outrora fascinante. 
cada peça, de marca ou não, e mesmo depois de recuperada, tem 
a garantia de um estilo, padrão e qualidade máxima que não deixa 
ninguém indiferente.
as tendências de outrora recebem um novo ânimo e procura neste 
espaço que também disponibiliza consultoria de imagem (para 
pessoas e/ou empresas), consultoria para marcas de moda, além 
de serviço de styling (para catálogos, desfiles ou editoriais). 
Para os apaixonados pelo estilo vintage, é obrigatória uma visita
à loja eu amo na cidade do rio de Janeiro!

a shop for anyone who loves vintage clothes and accessories! 
stood in the traditional Bairro de santa Teresa quarter, eu amo 
Vintage is a cosy space, with a décor governed by antique 
accessories and furniture, which combine perfectly with the 
collection of clothing (women and men) with a retro design and 
characteristics typical to the 20th century up to the 1980s.
in eu amo Vintage, belonging to débora niemeyer, customers can 
be sure that they will find rare items of clothing, rich in stories and 
mysteries of a once fascinating past.
each piece, from the brand or not, and even after being restored, is 
guaranteed to have a style, pattern and top quality that will have 
everyone impressed.
The trends of yesteryear are given new life and interest in this 
space that also offers image consultancy (for people and/or 
companies), consultancy to fashion labels, as well as styling service 
(for catalogues, fashion shows or shoots).
For fans of vintage style, don’t miss out on a visit to eu amo when 
you’re in the city of rio de Janeiro!
˙ www.euamovintage.com.br ˙

˙ Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given Eu Amo
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uma combinação feliz entre roupa e mobiliário. É assim a 
colecção Dressed-up furniture, da Kam Kam. O móvel de pé 
permite guardar objectos no seu interior e acondicioná-
-los em segurança graças à espécie de cinto usado para 
fechá-lo. O mesmo método é usado no móvel baixo, ideal 
para uma televisão ou um sistema de vídeo. nos bancos 
são usados botões de roupa em detrimento dos cintos no 
sistema de fecho. disponíveis em amarelo e verde, são 
um dos must have da colecção.

a successful combination between clothing and furniture. 
This is the Dressed-up Furniture collection from Kam Kam. 
The cabinet allows the storage of objects in its interior, 
keeping them safe thanks to a type of belt to shut them 
in. The same method is used on the bench, a low unit ideal 
for a television or video system. clothing buttons are used 
instead of belts on the stools. available in yellow and 
green, they are a must have of the collection.

Kam Kam

Móveis Vestidos
dressed Furniture

COR

Sofá Armário
sofa cupboard

aurélien Barbry criou para a cor um sofá que persegue, acima de tudo, 
a praticidade. O Fossa foi pensado para responder às exigências do dia-
-a-dia e, por isso, os seus encostos são movíveis para que possam estar 
sempre onde são necessários. O espaço que sobra, atrás do sofá, pode 
ser usado para se colocarem livros, revistas ou acessórios, permitindo 
ter sempre à mão os objectos que nos são mais queridos. Fossa está 
disponível em diversos materiais e cores.

˙ www.kam-kam.org ˙

De La esPaDa

Criatividade sem limites
creativity without limits

um duplo polvo que se transforma em candeeiro de tecto e um sofá que é também 
um vaso são algumas das novidades da marca de La espada. 
em Double Octopus, o designer autoban reinterpreta os candeeiros clássicos, criando 
uma peça que se inspira na imagem do polvo. O produto, fabricado em alumínio, está 
disponível em vermelho, branco, preto e azul. 
não menos intrigante é Lin Pod Bench, um sofá de encosto levemente inclinado, que 
se prolonga para o exterior, permitindo lá colocar um vaso de plantas. O objectivo é 
proporcionar paz, através de um contacto íntimo com a natureza. 

a double octopus that transforms into a ceiling lamp and a sofa that is also a plant 
pot are some of the latest creations from the brand de La espada.
in Double Octopus, the designer autoban reinterprets classic lamps, creating a piece 
that is inspired by the image of the octopus. The product, made in aluminium, 
is available in red, white, black and blue.
no less intriguing, the Lin Pod Bench is a sofa with a slightly angled back, which 
extends to the exterior, allowing the placement of a pot plant. The aim is to provide 
peace, through the close contact with nature.

˙ www.delaespada.com ˙
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aurélien Barbry has created for cor a sofa that above all else favours 
practicality. Fossa has been designed to respond to everyday needs 
and, therefore its backs are movable so that they can be wherever 
they are needed. The space left over, behind the sofa, can be used to 
place books, magazines or accessories, allowing you have you favourite 
objects always close to hand. Fossa is available in a choice
of materials and colours.

˙ www.cor.de ˙
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The 50th edition of the isaLOni Milan international 
Furniture Fair, possibly the most important furniture and 
lighting exhibition in the world, took place in italy between 
april 12 and 17. The event lasted some six days, with the 
latest trends in the worlds of furniture and decoration, 
and including the international accessory exhibition, the 
salonesattelite and the Biennials, euroluce (international 
Lighting exhibition) and saloneufficio (the Office space 
exhibition international Biennial). These events attracted 
more than 321 thousand visitors, representing a 2% 
increase with relation to 2009, the year in which the last 
euroluce was held.
“These figures are the result of the dedication and work 
carried out in the isaLOni over the last 50 years,” said 
carlo gugliemi. The director of the show added that those 
responsible for isaLOni, will not however, desist in their 
efforts, rather prepare tenaciously all editions yet to 
take place.

a 50ª edição do isaLOni, salão internacional do Móvel 
de Milão, talvez o mais importante salão de mobiliário 
e iluminação do mundo, aconteceu de 12 a 17 de abril, 
em itália. Foram mais de seis dias de exposição, com as 
últimas tendências na área de mobiliário e decoração, que 
contou com a exposição internacional de acessórios, com 
o salonesattelite, e com as Bienais euroluce, exposição 
internacional de iluminação, e com o saloneufficio, Bienal 
internacional de exposição de espaços de Trabalho. estes 
certames atrairam mais de 321 mil visitantes, o que significa 
um aumento de 2% em relação a 2009, ano em 
que aconteceu o último euroluce. 
“estes números são o resultado da dedicação e trabalho 
realizados ao longo dos últimos 50 anos, no isaLOni”, 
afirmou carlo gugliemi. O director do certame acrescentou 
que os responsáveis pelo isaLOni não vão, no entanto, 
baixar os braços, mas antes preparar afincadamente as 
edições que aí vêm.

iSALONI
50 Anos de Sucesso
50 Years of success 

˙1 ˙2 ˙3

˙4
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Paralelamente às exposições, aconteceram em Milão 
actividades culturais que pretenderam dinamizar os dias de 
feira. Mais de 52 mil pessoas visitaram a exposição Principia 
– Rooms and Substances of the next Arts, na Praça duomo. 
Também a instalação The Arbour (cuorebosco). Lights 
sounds and misty trees where the ancient city rose teve um 
sucesso assinalável, atraindo cerca de 3500 espectadores. 
uma ligação de sucesso entre a feira em si, largamente 
orientada para os negócios, e os eventos culturais na cidade.

cultural activities aimed at adding energy to the days 
during the fair were held in Milan at the same time as the 
exhibitions. More than 52 thousand people visited the 
Principia – Rooms and Substances of the next Arts exhibition 
in the duomo square. also, The Arbour (cuorebosco). 
Lights sounds and misty trees where the ancient city rose 
installation enjoyed great success, attraction some 3500 
spectators. a successful connection between the fair itself, 
mainly designed for business, and the city’s cultural events.

˙ www.cosmit.it ˙

˙5

˙6

˙7

˙ 1 ˙ Fotografia Photograph Alessandro Russotti - Courtesy Cosmit spa
˙ 2 e 4 ˙ Fotografias Photographs Saverio Lombardi Vallauri  - Courtesy Cosmit spa
˙ 3, 5, 6 e 7 ˙ Fotografias Photographs Luciano Pascali - Courtesy Cosmit spa
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com presença marcada na edição 2011 da Tektónica, a Teka 
surpreende com um espaço de absoluto design com as últimas 
novidades da Teka e Küppersbusch. 
dividido em três áreas distintas, o stand revela alguns dos produtos 
mais inovadores e de acordo com as tecnologias mais avançadas para 
cozinha e casa de banho.
dentro da linha Teka, a nova gama de fornos hL, com o sistema de 
limpeza Teka hidroclean®, registado pela marca, promete ser uma das 
soluções mais funcionais e competitivas do mercado.
Para a Küppersbusch, a eficácia das séries Premium Black, Platinum, 
White e Black Chrome amplificou-se com os fornos equipados com o 
catalisador ökotherm, aliado ao novo sistema Pyrotherm. 
Os visitantes podem ainda atestar a eficiência dos electrodomésticos Teka 
apreciando alguns dos pratos confeccionados pelo afamado Chef chakall.

P
u

B With a striking presence at the 2011 edition of Tektónica, Teka astounds 
with a space of absolute design with the latest innovations from Teka 
and Küppersbusch.
split into three distinct areas, the stand reveals some the most 
innovative of products, following the most advanced kitchen and 
bathroom technologies.
Within the Teka range, the new oven line ‘hL’, featuring the Teka 
hidroclean® cleaning system, registered by the brand, promises to be one 
of the most functional and competitive solutions on the market.
For Küppersbusch, the efficiency of the Premium Black, Premium White 
and the Black Chrome series, is added to with ovens fitted with ökotherm 
catalysers, combined with the new Pyrotherm system. 
Visitors can also witness the efficiency of Teka home appliances, 
enjoying some of the dishes prepared by acclaimed Chef chakall.

TEKA
Performances Revolucionárias
revolutionary Performances  Sede

estrada da Mota – apartado 533
3834 – 909 Ílhavo
Telf. +351 234 329 500

Delegação e Showroom

alameda dos Oceanos, Lt 1.02.1.1 a/B/r
Parque das nações 
1990 – 203 Lisboa
Telf. + 351 218 401 285 

˙ www.teka.pt ˙
˙ www.kuppersbusch.com.pt ˙



70  ˙  Trends -  i luminação ˙  house house  ˙  Trends -  i luminação ˙  71  

Úteis, bonitos e amigos do ambiente. Os candeeiros de tecto e pé 
Malva, da ett La Benn, nasceram com base nos processos naturais da 
viscose e celulose. na sua criação é utilizado o material humedecido, 
que em seguida é posto a secar, com o recurso a moldes, de modo a 
que eles ganhem a forma desejada. Trata-se de um processo artesanal, 
que resulta em objectos de design únicos e sustentáveis. 

useful, beautiful and environmentally friendly. The Malva ceiling and 
floor lights, by ett La Benn, are based on the natural processes of 
viscose and cellulose. Wetted material is used in their creation, which 
is then left to dry, using moulds so that they achieve the desired 
shape. This is an artisan procedure, resulting in unique and sustainable 
design objects.

˙ www.ettlabenn.com ˙

maLva

Nascidos das Árvores
Born from Trees 

Fabricado na alemanha, Super Light, de 
Yvonne Fehling e Jennie Peiz, é um candeeiro 
especial, em que a lâmpada quase assume o 
papel principal. a contorná-la existe apenas um 
emaranhado de tecido em cetim bainha, fabricado 
artesanalmente e disponível em diferentes cores, 
e que é especialmente acolhedor ao olhar. delicado 
e simultaneamente robusto, Super Light é ideal para 
casas e pessoas arrojadas.

Made in germany, Super Light, by Yvonne Fehling and Jennie Peiz, 
is a special lamp in that the bulb almost takes on a leading role. 
surrounding it, nothing more than a weave of satin, handmade 
and available in a choice of colours, and which is especially pleasing 
to the eye. delicate and at the same time sturdy, Super Light is ideal 
for daring people and houses.

˙ www.kraud.de ˙

suPeR Light

Sob o Calor do Cetim
under the Warmth of satin

suaves e dinâmicos, os candeeiros L002 são excelentes difusores de luz 
graças às suas formas curvilíneas. Lâmpadas com carácter que se revelam 
igualmente elegantes nas versões em preto, branco, vermelho ou amarelo. 
L002, da Predali, parece ser a escolha ideal para espaços contemporâneos. 

L002

Luz Contemporânea
contemporary Light

smooth and dynamic, the L002 lamps are excellent light diffusers, thanks 
to their curved forms. Lamps with character, which are equally elegant in 
their versions in black, white, red or yellow. L002, from Predali, seems the 
idea choice for contemporary spaces.

˙ www.pedrali.it ˙

Fotografia Photograph © diephotodesigner.de 

© daniel schludi
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Campanone é a colecção de candeeiros de chão e para piscina da Modoluchi. 
Fabricados em polietileno de cor, podem ser usados no interior, mas também no 
exterior, completados com poufs e mesas de café também iluminados. Os materiais 
utilizados no exterior são diferentes dos utilizados para o mobiliário de interior, para 
que as peças resistam ao tempo.

Campanone is the floor lamp and swimming pool lamp collection from ModoLuce. 
Made in coloured polythene, they can be used indoors and also outdoors, completed 
with poufs and coffee tables, which are also lit. The materials used on the exterior are 
different to those used for the indoor furniture, so that the pieces can resist time.

˙ www.modoluce.com ˙

a premiada marca portuguesa sachi projecta móveis de exterior que resistem 
à passagem do tempo. com desenhos simples e uma escolha de materiais criteriosa, 
as cadeiras, mesas, bancos e poufs da sachi pretendem tornar a qualidade num 
hábito, trazendo o lifestyle à vida de todos os dias. 

award winning Portuguese brand sachi designs outdoor furniture that resists the 
passage of time. With simple designs and careful choice of materials, the chairs, tables, 
benches and poufs from sachi aim to turn quality into a habit, bringing lifestyle 
to everyday life.

˙ www.sachi.pt ˙

saChi

A qualidade tornada hábito
quality as a habit

Com Safari, a Cane Line levou mais longe a linha de 
espreguiçadeiras. Com assinatura dos designers Foersom 
& Hiort-Lorenzen, trata-se de uma colecção que utiliza 
uma nova técnica de tecer para criar objectos brancos, 
sensuais e frescos. Ideais para colocar aos pés de uma 
piscina ou sob a sombra de uma árvore de jardim em dias 
quentes de Verão, com Safari todos os sonhos serão 
brancos e pacíficos.

With Safari Cane-line has extended its range of sun 
loungers. Designed by Foersome & Hiort-Lorenzen, this 
is a collection that uses a new weaving technique to 
create white, sensual and fresh objects. Ideas to place 
at the edge of a swimming pool or under the shade of 
garden tree on hot summer days, with Safari, every 
dream will be white and peaceful.

˙ www.cane-line.com ˙

Cane-Line

Frescura Serena
Serene Freshness 

mODOLuCe

Candeeiros Vibrantes
Vibrant Lamps

house  ˙  Trends -  Outdoors  ˙  73  72  ˙  Trends -  Outdoors  ˙  house 
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rua nova do almada, nº98, chiado – Lisboa

centro comercial Madeira shopping, loja 16 – Funchal

info@voastore.com ˙ www. voastore.com ˙

O designer Marcel Wanders inspirou-se no deus do vinho e projectou Bachus 
para a empresa italiana sLide. a garrafeira é um objecto modular que detém 
uma estética minimal capaz de se adaptar, não apenas a uma decoração 
contemporânea, mas também a um ambiente mais clássico.
com uma altura de 55 cm, comprimento de 80 cm e 40 cm de profundidade, 
Bachus tem capacidade para 40 garrafas, sendo simultaneamente forte, 
prático e leve graças ao material em que é produzido, o polietileno. seguindo 
a filosofia alegre e vivaz da sLide, a cor impera em Bachus já que está 
disponível em três acabamentos: verde, cinzento e branco.  

designer Marcel Wanders has found inspiration in the god of wine and 
designed Bachus for italian company sLide. The wine rack is a modular 
object, featuring minimal aesthetics able to be adapted not only to 
contemporary decoration, but also to a more classical setting.
at 55cm high, 80cm wide and 40cm deep, Bachus can fit 40 bottles, while 
being strong, practical and light thanks to the material it is made of – 
polythene. Following the happy, lively philosophy of sLide, colour is king 
in Bachus, ensuring it is available in three finishes: green, grey and white.

˙ www.slidedesign.it ˙

a acrescentar à colecção de taças, cestos, suporte para velas, 
tabuleiros e fruteiras La Stanza dello Scirocco, Mario Trimarchi 
desenhou para a alessi um vaso apropriado para orquídeas. 
Feito em aço inoxidável 18/10 e espelho polido, o vaso 
possui uma parte que se estende acima do seu corpo, 
propositadamente concebida para manter erectos os 
caules das orquídeas, eliminando assim o inestético suporte 
habitualmente usado.

adding to the La Stanza dello Scirocco collection of cups, 
baskets, candle holders, trays and fruit bowls, Mario Trimarchi 
has designed for alessi a vase fit for orchids.
Made in polished 18/10 stainless steel, the vase features a 
part that extends upwards from its body, purposely designed 
to keep the stalks of the orchids upright, thus avoiding the 
unattractive support normally used.

˙ www.alessi.com ˙

La stanza DeLLO sCiROCCO

Vaso Desconstruído ˙ deconstructed Vase

baChus

Vinhos bem Guardados
Well stored Wines

desde a abertura da primeira loja, há cerca de um ano, a VOa 
continua empenhada em oferecer uma variada e completa 
gama de produtos inéditos, distintos e singulares que vão 
desde têxteis, vidros, cutelarias, velas, sabonetes, flores, 
entre outros. Para completar e diversificar a colecção de 
Primavera/Verão, a VOa apostou numa linha exclusiva e 
colorida de almofadas, mas também de chapéus, malas e 
toalhas de praia muito originais para surpreender clientes 
muito especiais. 

since the first store opened about one year ago, VOa 
strives to offer a varied and comprehensive range of 
unique, distinct and singular products, including anything 
from textiles, glassware, and cutlery, to candles, bars 
of soap, and flowers, amongst others. To complete and 
diversify the spring/summer collection, VOa has focused 
on an exclusive and colourful range of cushions, joined 
by another of very original beach hats, bags and towels 
to amaze very special customers.

P
u

BVOA
Original e Diferente
Original and different

*promoção não acumulável com outros decontos

20%
em todos os artigos

Promoção:
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Tote Bag, a nova mala da linha Impérial, da marca Longchamp, volta 
a colocar o espaço na moda. antes de mais graças às dimensões 
generosas do objecto, completadas com o fecho colocado nas suas 
alças, que tornam a Tote Bag ainda mais espaçosa e lhe dão um 
toque original. depois porque a mala tem bolsos exteriores dos dois 
lados, assegurando que cabe lá quase tudo.
disponível em castanho, dois tons de bege e em terracota, a aposta 
da Longchamp vai para linhas subtis e delicadas e formas puras.
da linha Impérial fazem também parte outras malas, de cores
e tamanhos diferentes, bem como cintos e sapatos. 

Tote Bag, the new bag from the Imperial range from Longchamp, 
places space once again in fashion. it does this primarily thanks to 
the generous dimensions of this object, completed with a fastener 
on its straps, making the Tote Bag even more spacious and giving it 
an original touch. secondly, because it has exterior pockets on both 
sides, ensuring that it can fit almost everything.
available in brown, two shades of beige and in terracotta, Longchamp 
focuses here on subtle and delicate lines and pure forms.
The Imperial range also features other bags, in varying sizes and 
colours, as well as belts and shoes.

˙ www.longchamp.com ˙

LOngChamP

Ter espaço é chique
having space is chic

Relaxing é o nome da nova colecção 
Primavera/Verão da home concept. inspirada 
na natureza, as peças desta linha resultam 
de um jogo entre os tons cálidos da areia e 
das pedras calcárias, a autenticidade dos 
azuis índigo e as texturas naturais, como as 
algas movidas pelas correntes marítimas. há 
leveza e naturalidade nos novos desenhos 
desta colecção, que tem o poder de nos fazer 
embarcar numa viagem pela magia do deserto 
e pelas águas cristalinas dos oceanos.
Fabricadas em 100% algodão egipto 
penteado, as peças da colecção Relaxing, 
à venda no el corte inglês de Portugal 
e espanha, respiram qualidade, design e 
funcionalidade. Fotografadas na companhia 
das culturas, uma paragem especial em castro 
Marim, onde o tempo parece não existir, 
conseguem despertar sensibilidades e encher-
-nos de poesia e emoção.

Relaxing is the name of the new spring/
summer collection from home concept. 
inspired by nature, the pieces in this range 
result from a blend of the warm hues of sand 
and limestone, the authenticity of indigo blue 
and natural textures, like seaweed moved 
by the maritime currents. There is lightness 
and naturalness in the new designs of this 
collection, which has the power to take us 
on a journey through the magic of the desert 
and through the crystal clear waters of 
the oceans.
Made 100% from combed egyptian cotton, 
the different items in the Relaxing collection, 
on sale in el corte inglês department stores 
in Portugal and spain, exude quality, design 
and functionality.
Photographed at companhia das culturas, 
a special place in castro Marim, where time 
seems not to exists, they manage to 
arouse the senses and fill you with 
poetry and emotion.

P
u

BHOME CONCEPT
Colecção poética e emocional
Poetic and emotional collection

sea Foam collection

rua nossa senhora d´ajuda, 193
4815-257 Moreira de cónegos
Portugal

Telf +351 253 480 010 ˙ Fax +351 253 480 094

contact@homeconcept.pt ˙ www.homeconcept.pt ˙

seaweed collection

a nova colecção Primavera/Verão 2011 da Tanara 
Parodi’s é para mulheres que gostam de exibir poder e 
sensualidade. de estilo moderno e urbano, e de cores 
arrojadas e alegres, a colecção inclui sapatos de salto raso 
e alto que têm em comum sofisticação, o luxo, a elegância 
e o design. Para mulheres elegantes e com atitude.

The new spring/summer 2011 collection from Tanara 
Parodi’s is for women who like to display power and 
sensuality. Modern and urban in style, and with lively, 
daring colours, the collection includes low and high heeled 
shoes that have sophistication, luxury, elegance and 
design in common. For elegant women with attitude.

tanaRa PaRODi’s

Para espíritos inovadores
For innovative minds
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inspirado nos traços orientais da Índia, china e 
Japão, Dai é um conjunto de uma escrava e um anel, 
da reconhecida marca de joalharia Tous. Fabricados em 
prata e espelho acrílico, os desenhos florais transportam-nos 
imediatamente para os países do sol nascente.  

inspired by the oriental designs of india, china and Japan, Dai is a set 
featuring a bracelet and a ring, from the renowned jewellery brand Tous. Made 
out of silver and mirrored acrylic, the floral designs take us immediately to the 
countries of the rising sun.

˙ www.tous.com ˙

tOus

Traço Oriental
Oriental design

Goa é a colecção gráfica e divertida da Lacoste. em cada 
estação, estes relógios são repensados e ganham novas 
cores e padrões, nunca perdendo o seu espírito intemporal. 
Para esta Primavera, as listras ocupam o lugar principal, 
fazendo destes relógios objectos contemporâneos e chics. 

Goa is the graphic, fun collection from Lacoste. With every 
season, these watches are redesigned and take on new 
colours and patterns, never losing their timeless spirit. 
For this spring, stripes take the leading role, making these 
watches contemporary and chic objects.

˙ www.lacoste.com ˙

LaCOste

Lufada de ar fresco
Peanuts Limited edition
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A Medida da barriga
Measuring your Waistline

uma das maneiras mais práticas e simples que existe para fazer a 
avaliação da quantidade de gordura abdominal é a medição do perímetro 
abdominal, normalmente designada por medição da barriga. isto 
ajuda a avaliar o risco de sofrer doenças crónicas, como as perigosas 
doenças cardiovasculares e a diabetes, mas também é uma ferramenta 
importante a ser usada nos tratamentos de emagrecimento. aliás, esta 
é a designação correta, porque o importante é realmente emagrecer, 
perdendo gordura, e não apenas diminuir o peso na balança. É esta perda 
de gordura à volta do abdómen que significa a diminuição do risco de 
sofrer doenças coronárias e diabetes tipo ii, além de conduzir a uma 
diminuição dos níveis de colesterol e hipertensão.

a medida da barriga é realmente o perímetro, ou seja, toda a área à 
volta do tronco à altura da cintura. Para a medição ser correta é preciso 
verificar onde fica o topo do osso da bacia, porque é essa a área indicada 
para ser feita a medição. a fita métrica deve ser colocada logo acima dos 
ossos da bacia e dar a volta ao corpo, ajustada à barriga, sem roupa, mas 
sem apertar a fita. deve ser considerada a medida da fita depois de se 
expirar normalmente o ar que temos nos pulmões. Os centímetros que 
resultam desta medição equivalem realmente à medida do perímetro 
abdominal e à quantidade de gordura abdominal existente. a zona de 
risco situa-se num perímetro igual ou superior a 80cm para as mulheres 
e a 94cm para os homens (risco aumentado), sendo que o risco muito 
aumentado situa-se em medidas iguais ou superiores a 88cm para 
mulheres e 102cm para homens.

a razão por que o ser humano acumula gordura à volta da cintura deve-se 
a uma enzima que se encontra em maior quantidade nesta zona do corpo, 
a lipoproteína lipase. sendo mais ativa e em maior quantidade no tronco, 
justifica a acumulação de gordura na barriga. Por outro 
lado, as dietas ricas em hidratos de carbono refinados, como o açúcar e a 
farinha brancos, demonstraram aumentar a expressão desta lipoproteína, 
o que implica resistência à insulina em tecidos específicos 
e o consequente desenvolvimento de diabetes mellitus e obesidade.

One of the most practical and simple ways of assessing the amount 
of abdominal fat is to measure the abdominal circumfe-rence, normally 
referred to as measuring your waistline. This helps to assess the 
risk of suffering chronic diseases, such as dangerous cardiovascular 
diseases and diabetes, but also it is an important tool to be used in fat 
loss treattents. actually this is the right term to use, because what is 
important is losing fat and not just reducing the weight being registered 
on your scales. This loss of fat around the abdomen means reducing 
the risk of suffering coronary diseases and type ii diabetes, as well as 
leading to reductions in levels of cholesterol and high blood pressure.

Measuring the belly is really the circumference, or the area around 
the torso at waist level. To measure this correctly you need to know 
where the top of the pelvis lies, as this is the right area to take the 
measurement. The measuring tape should be placed right above 
the pelvic bone and loop around the body, around the bare tummy, 
without tightening the tape. The measurement should be made after 
breathing out normally the air in our lungs. The resulting figure is a true 
measurement of your abdominal circumference and of the amount of 
abdominal fat you have. The risk area lies with a circumference of 80cm 
or above in women and 94cm or above in men (higher risk), and with 
very high risk in measurements of 88cm or above in women and 102cm 
and above in men.

The reason the human accumulates fat around the waist is reliant on an 
enzyme that is found in great quantities in this part of the body – the 
lipoprotein lipase. This enzyme is more active and in greater amounts in 
the torso and so fat tends to accumulate in the belly. On the other hand, 
diets rich in refined carbohydrates, such as sugars and white flours, have 
been shown to increase the expression of this lipoprotein, which incurs 
resistance to insulin in specific tissues and the consequent development 
of mellitus diabetes and obesity.
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a alimentação tem um papel fundamental na prevenção e combate à gordura abdominal, 
embora por vezes se revele um processo lento quando se trata de diminuir o perímetro do 
abdómen. há diversos fatores que se podem reunir para chegar a um quadro de gordura 
na barriga, desde os maus hábitos alimentares à vida sedentária. estes maus hábitos 
associados ao tabagismo e ao aumento da obesidade têm levado ao aumento da incidência 
de problemas cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral (aVc – há muitos anos 
referido como “trombose”) e os enfartes e outros problemas de coração.

Manter uma boa forma física, através de exercício moderado, e um peso saudável reduz de 
forma drástica este risco. deve ser muito controlado o consumo das gorduras animais, como 
manteiga, banha e natas, tal como o consumo de açúcar. 

Prevenir a formação de gordura abdominal através de uma alimentação equilibrada e de 
actividade física é a melhor solução, mas na maior parte dos casos trata-se de pessoas 
que já sofrem de barrigas aumentadas, com todos os riscos que isso acarreta para a saúde. 
neste caso, é fundamental juntar a uma reeducação alimentar, ao reaprender a comer de 
forma saudável e equilibrada, um tratamento localizado de ataque. 

O ataque à gordura localizada, principalmente a que se encontra no perímetro abdominal, 
é fundamental para uma redução do risco de desenvolver doenças cardiovasculares. 
a redução de apenas 10% do peso já contribui para uma franca diminuição do risco, e 
uma diminuição de apenas 3 cm no perímetro abdominal é igualmente benéfica para a 
diminuição do risco de sofrer doenças cardiovasculares.

O Liposhaper Max destrói as células adiposas sem necessidade de cirurgia, anestesia ou 
tempo de recuperação, permitindo eliminar a gordura localizada de forma rápida e eficaz 
sem dor. associado a uma boa alimentação, este tratamento permite eliminar a tão 
perigosa barriga e ajudar a regressar a um melhor nível de saúde.

O Liposhaper não é uma lipoaspiração, mas funciona como uma, já que reduz o número 
de células de gordura no organismo. É uma técnica totalmente não-invasiva, sem os 
inconvenientes do processo cirúrgico, tais como anestesia, incisões, dores e convalescença. 

diet plays a fundamental role in preventing and fighting abdominal fat, although at times 
it can prove a slow process when dealing with reducing the circumference of the abdomen. 
There are many factors that can combine to reach a situation of having a belly, from bad 
eating habits to a sedentary lifestyle. These bad habits, combined with smoking and the 
increase in obesity have led to the increase in the occurrence of cardiovascular problems, 
such as strokes, heart attacks and other heart problems.   
 
staying in good physical shape, through moderate exercise, and a healthy weight, drastically 
reduces this risk. The intake of animal fats, such as butter, lard and cream should be 
controlled, as should intake of sugar. 

Preventing the formation of abdominal fat through a balanced diet and physical exercise is 
the best solution, but in the majority of cases this involves people who already suffer from 
large bellies, with all the health risks this implies. in this case it is vital to combine eating 
re-education and a healthy and balanced diet with a localised attack treatment.

attacking localised fat, mainly fat located in the abdominal area, is vital in reducing the risk 
of cardiovascular diseases. reducing just 10% of your weight already contributes to a major 
reduction in the risk and a reduction of just 3cm in the waistline is equally beneficial in 
preventing cardiovascular diseases.

Liposhaper Max destroys adipose cells without the need for surgery, anaesthesia or 
recovery tome, allowing the removal of localised fat quickly, efficiently and painlessly. 
combined with a good diet, this treatment allows the removal of the dangerous belly and 
helps in a return to improved health levels.

Liposhaper is not a method of liposuction, but acts like one, as it reduces the number of fat 
cells in the body. This is an entirely non-invasive technique, without the inconvenience of 
surgical procedures, such as anaesthesia, incisions, pain and convalescence.   
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˙ Mini Paceman

Masculino e urbano
desportivo, de aparência masculina, versátil e coupé. É assim o novo Mini Paceman concept, apresentado no salão 
automóvel de detroit, nos estados unidos da américa. um automóvel que é uma visão fresca e distinta do estilo e do 
carácter inovador da Mini. Tão inovador que a BMW, detentora da marca, garante que este protótipo é o primeiro Sports 
Activity Coupe do mercado. 
Parte da inspiração para este novo automóvel está no Mini countryman, o primeiro modelo com quatro portas e tracção 
4x4 da marca. O Paceman vai buscar inspiração a estas características, mas acrescenta-lhes uma linguagem mais 
masculina e urbana, com a utilização das duas grandes portas laterais e a abertura larga atrás. não perde, no entanto, as 
características fundamentais da Mini. estão lá a preocupação exacerbada com o design, com a agilidade e com a dinâmica. 
e está lá, claro, a tecnologia de ponta, ou não fosse este um automóvel desenhado a pensar num público jovem, urbano, 
moderno e divertido, que faz do lifestyle o seu modo de vida. 

Masculine and urban
sporty, masculine in appearance, versatile and a coupe – welcome to the new Mini Paceman concept car, presented at 
the detroit auto show in the united states of america, a car that is a fresh and distinctive vision of the Mini style and its 
innovative character. so innovative that BMW, the name behind the Mini brand, ensures that this concept vehicle is the 
first sports activity coupe on the market. 
Part of the inspiration for this new car lies in the Mini countryman, the brand’s first model to feature four doors and  
all-wheel drive. The Paceman takes its inspiration from these characteristics, adding to them a more masculine and urban 
language, with the use of two large side doors and a broad rear opening. it doesn’t shy away from fundamental Mini 
characteristics however. The excited interest in design remains, along with agility and dynamics. 

˙ Texto de Text by Andreia barros Ferreira ˙ Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Mini
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senão veja-se o painel de instrumentos deste 
Mini, com formas côncavas e desportivas, e 
extremamente funcional. repare-se também 
nos tons do interior do automóvel, com toques 
em couro, que o tornam verdadeiramente 
fascinante e luxuoso, ou nas grandes saídas de 
ar laterais que lhe conferem raça e carácter. no 
que toca a motores, o Mini Paceman concept 
apresentado no salão automóvel de detroit 
estava equipado com o motor de 212 cV, de 
1,6 litros do Mini John cooper Works, deixando 
em evidência as intenções da BMW na criação 
de um coupé-SUV de perfil bem desportivo. 
haverá certamente mais versões de motores 
lá para o início de 2013, altura em que ficará 
disponível para o mercado este Mini musculado, 
que exibe a sua capacidade dinâmica de 
todos os ângulos, ideal para enfrentar selvas 
citadinas em grande estilo, mas também  
muito bem preparado para os aventureiros  
de longas distâncias. 

up to the minute technology is present too 
of course, given that this is a car designed for 
young, urban, modern and active audience, 
for whom lifestyle is key. inside this Mini, you 
can see it in the instrument panel, defined by 
its concave forms and sporting and extremely 
functional nature. it’s there too in the light 
shades of leather, adding an element of class 
and luxury, while the large side air vents remind 
us further still of its Mini heritage.
as to engines, the Mini Paceman concept 
presented at the detroit auto show was fitted 
with the Mini John cooper Works 211 hp, 1.6-li-
tre engine, making clear BMW’s intentions to 
create a suV coupe with sporting punch.
There will surely different engine sizes by early 
2013 when this muscular Mini will be on the 
market, displaying its dynamic abilities from 
every angle, ideal for facing the urban jungle  
in style, while well prepared to face up to 
touring adventures. 

˙ www.mini.pt
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˙ areias do seixo

conforto Étnico. esqueça hotéis grandes, recepcionistas que não o conhecem, quartos iguais e gastronomias 
sem qualquer ligação à terra. no areias do seixo charm hotel & residences, em santa cruz, estar num hotel é como estar no conforto de sua casa, com a 
vantagem de ter fugido ao quotodiano, estar a dois passos do mar e a um das dunas, e ainda por cima rodeado de natureza intocada. 
recentemente nomeado como Melhor hotel Boutique 2011, nos World Travel awards, o areias do seixo nasceu do sonho de Marta e gonçalo, proprietários, 
de criarem um lugar mágico e familiar, onde pudessem receber pessoas de todo o mundo. construiram assim um hotel que respeita o meio ambiente e que vai 
buscar inspiração a países como a Índia e Marrocos, e também à savana africana. O toque étnico nota-se na decoração dos 10 quartos do areias do seixo, que 
têm em comum esse poder de nos transportar para locais distantes, todos diferentes: há o quarto Ouro, o Prata, o Três desejos, o Terra, o que Voa, o sem hora 
Marcada, o sete sentidos, o Princesa Oliveira, o ainda e o nha cretcheu, que em crioulo significa, meu amor. 

ethnic comfort. Forget large hotels, receptionists who don’t know who you are, rooms that are all the same and 
food that does not reflect the location. at areias do seixo charm hotel & residences, in santa cruz, staying in a hotel is like being in the comfort of your 
home, with the advantage of having escaped the everyday stresses of life, being just moments from the sea and even closer to the dunes, and to top it all, 
surrounded by untouched nature.
recently nominated as the Best Boutique hotel 2011, at the World Travel awards, the areias do seixo results from the dream of Marta and gonçalo, 
its owners, to create a magical and friendly place, where they could welcome people from all over the world. They thus built a hotel that respects the 
environment and which finds its inspiration in countries such as india and Morocco, and also in the african savannah. The ethnic feel can be seen in the 
decoration of the ten rooms of areias do seixo, which all share this power to transport us to distant destinations, and are all different: choose from the gold 
room, the silver, the Three Wishes, the earth, the room ‘That Flies’, the room ‘Without a reservation’, the seven senses, the Princess Oliveira, the ‘Yet’ and 
the ‘nha cretcheu’, which is creole for ‘My Love’.

˙ Texto de Text by  Andreia barros Ferreira ˙ Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Areias do Seixo
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do terraço em deck de cada um dos quartos vê-se o atlântico, em frente, e as dunas e o bosque que rodeiam o hotel. em noites de 
céu estrelado, o jardim convida a conversas tardias acompanhadas de uma guitarra e de um bom vinho. a lareira em cada um dos 
quartos é o toque final que leva este hotel a tocar a perfeição. 
Para além dos dez quartos, no areias do seixo existe também uma penthouse e villas espaçosas. a completar tudo isto, há a cozinha 
da casa, feita com amor, legumes e ervas aromáticas da horta. com uma gastronomia baseada em produtos regionais, tudo ganha 
um sabor especial porque é cozinhado num forno a lenha e em grelhas de carvão. 
sabe bem ficar neste hotel à parte do mundo, dormir com a companhia do som de alguns animais que rasgam a noite, acordar 
relativamente tarde (o pequeno-almoço só começa a ser servido às 8h30), experimentar a água do atlântico, provar os sabores  
de uma cozinha que é simultaneamente rústica e sofisticada e descansar o corpo no spa do hotel. como se o amanhã ficasse 
para outro dia.

You can see the atlantic from the decked terrace of each of these rooms, right ahead, and the dunes and the woodland that surround the hotel. 
On starry nights, the garden is a welcoming setting for late conversation accompanied by a guitar and fine wine. The fireplaces in each of the 
rooms provide the final touch that lifts this hotel all the way to perfection.
Besides the ten rooms, there is also a penthouse at areias do seixo, and spacious villas. completing this all, there is a hotel restaurant, made of 
love, vegetables and herbs from the fruit and vegetable garden. With cooking based on regional produce, everything takes on a special flavour 
because it is cooked in wood fed oven and over charcoal.
it’s a fine experience to stay in this hotel, far from the world; to sleep to the sounds of animals, moving in the night; to wake up relatively late 
(breakfast only begins at 8:30 am); to test the waters of the atlantic; to taste the flavours of a cuisine that is both rustic and sophisticated; and 
to let your body relax in the hotel spa. here you can let tomorrow wait another day.

˙ www.areiasdoseixo.com˙
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1 ˙ O gabinete de design erwin Zwiers pegou 
em madeira compensada e transformou-a em 
taças e tigelas (e também em candeeiros!). 
devido à grande flexibilidade deste material, 
cada objecto nunca fica igual a outro porque 
os feitios finais são sempre diversos e 
diferentes uns dos outros.

The erwin Zwiers design studio has taken 
some plywood and transformed it into cups 
and bowls (and also into lamps!). Thanks to 
the major flexibility of this material, each 
object is different from the next as the final 
features are always diverse and different 
from each other.
˙ www.erwinzwiers.nl ˙

TWisTed BOWLs

Formas Orgânicas
Organic Forms

˙1

˙2

˙3

˙4

2 ˙ a ideia de Victor Vetterlein é simples: 
misturar caixas velhas de papelão com água 
e aplicá-las sobre um molde de duas secções 
que, depois de secarem, são fixadas com 
parafusos de alumínio. Para a iluminação 
junta-se um cabo eléctrico e um saco com 
alpiste que é acoplado na base para dar mais 
estabilidade a Trash Me Lamp, um verdadeiro 
candeeiro reutilizado. 

The idea of Victor Vetterlein is simple: to mix 
old cardboard boxes with water and to apply 
them to a mould of two sections, which, once 
they have dried, are fixed with aluminium 
screws. For the lighting an electric cable is 
added and a bag with canary grass, which is 
coupled to the base to ensure greater stability 
to the Trash Me Lamp, a truly recycled lamp.
˙ www.victorvetterlein.com ˙

Trash Me LaMP

Reutilização 
reuse

3 ˙ como marca de referência em Portugal 
na área de produtos amigos do ambiente, 
a Fusion dispõe de uma completa gama de 
Green Design. uma das peças «verdes» é a 
poltrona da colecção Da Blue Nature cuja 
estrutura resulta de reaproveitamentos de 
madeira, enquanto o assento é de tecido.

as a respected name in Portugal in the field 
of environmentally friendly products, Fusion 
produces a comprehensive Green Design 
range. One of the «green» pieces is the 
armchair from the Da Blue Nature collection, 
the structure of which results from the reuse 
of wood, while the seat is in fabric. 
˙ www.fusion.pt ˙

da BLue naTure

Simplesmente Natural
simply natural

4 ˙ Feita a partir de uma folha quadrada de feltro sintético, 
a Fox & Freeze1 (FF1) possui uma grande concepção 
ecológica, tendo sido nomeada para o Prémio OVaM  
ecodesign Pro 2010. 
com esta poltrona não há perdas de materiais e não são 
usados madeira, metal ou qualquer outro tipo de suporte. 
a FF1 auto-sustenta-se uma vez que a folha de feltro é 
torcida e retorcida, como um lenço, estabilizando com fios 
de linho que a amarram. 
sendo uma peça única, ecológica e sustentável, a FF1 é 
simultaneamente simétrica e díspar, afirmando-se como um 
objecto em que a forma resulta em perfeito para a sua função.  

Made from a square sheet of synthetic felt, the Fox & Freeze 
1 (FF1) boasts exceptional ecological design, having been 
nominated for the OVaM ecodesign Pro 2010 award.
With this armchair there is no loss of material and no wood, 
metal or any kind of support is used. The FF1 supports itself, 
as the sheet of felt is twisted and twisted again, like a scarf, 
contracted and completed by flax rope.
as a unique, ecological and sustainable piece, the FF1 
is symmetric but also asymmetric, producing an object 
where form truly follows function. 
˙ www.foxandfreeze.com ˙

FOX & FreeZe 1

Auto-sustentável
self supporting



94˙ L O O K i n g f o r w a r d

HANDY SCALE PROJECT
Peso certo ˙ The right Weight

O sul-coreano Baek Kil hyun idealizou um protótipo eficaz 
para solucionar o habitual problema de nunca sabermos se 
a nossa bagagem ultrapassa o peso permitido para viajar 
no avião. Para não sermos obrigados a desfazermo-nos 
dos nossos pertences ou para não termos de pagar mais 
por excesso de carga, o Handy Scale é um identificador 
com uma escala digital que, colocado na alça da mala de 
viagem, pesa a bagagem. um conceito que também pode 
ser conectado a uma operadora de viagens para garantir 
antecipadamente uma viagem sem alguns dos usuais 
transtornos que “entopem” várias vezes os aeroportos em 
todo o mundo. 

south Korean Baek Kil hyun has created a prototype able to 
solve the common problem of never knowing whether your 
luggage weighs more than your airline allowance. so as not 
to have to remove items from your case at check-in and to 
remove the need to pay excess baggage charges, the Handy 
Scale is a digital weighing scale, which, when attached to the 
suitcase handle, weighs your luggage.
a concept that also can be connected to a tour operator to 
ensure in advance a trip with none of the usual disruptions 
often ‘clogging up’ airports around the globe.
˙ www.ewasendecka.blox.pl ˙

94˙ L O O K i n g f o r w a r d
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Do Bairro para a Cidade 
From Concept to Work
30 abril a 29 Maio / april 30 to May 29

Serralves em Festa!
Serralves Celebrates!
28 – 29 Maio / May

das oito da manhã de sábado, dia 28 de Maio, até à meia-noite 
de domingo, dia 29, os portões de serralves voltam a abrir-se 
ininterruptamente pelo oitavo ano consecutivo.
com entrada livre, os visitantes vão poder assistir e participar em várias 
actividades pensadas para todas as idades. a não perder, dentro e fora 
do Museu de serralves, no Porto, concertos de jazz, música clássica, 
rock, espectáculos de dança, teatro e circo, além de workshops, artes 
plásticas, fotografia, cinema, etc… 

From eight o’clock on saturday, May 28, until midnight, on sunday May 
29, the doors of the serralves once again open uninterruptedly for the 
eighth year running. With free entry, visitors will be able to attend and 
take part in a choice of activities designed for all ages. Be sure not to 
miss, inside and outside the serralves Museum, in Oporto, jazz, classical 
music and rock concerts, dance, theatre and circus shows, besides 
workshops, arts, photography, films, etc...

˙ www.serrralves.pt  ˙

no âmbito da “iniciativa Bairros críticos”, os fotógrafos Paulo Pimenta  
e nelson garrido realizaram um workshop com cinco jovens moradores 
do Bairro do Lagarteiro, no Porto, fazendo-os descobrir o encanto  
pela fotografia.
Fábio Fonseca, ricardo ribeiro, artur Jorge Oliveira, José santos e hugo 
nogueira expõem agora os seus trabalhos no centro Português de 
Fotografia, edifício da ex-cadeia e Tribunal da relação do Porto.

as part of the «critical districts initiative”, photographers Paulo 
Pimenta and nelson garrido held a workshop for five young residents 
of the Lagarteiro district, in Oporto, helping them to discover the 
wonder of photography.
Fábio Fonseca, ricardo ribeiro, artur Jorge Oliveira, José santos 
and hugo nogueira now exhibit their works in the Portuguese 
Photography centre, in the former Prison and appeal courthouse  
of Oporto building. 

˙ www.cpf.pt ˙

Make Me!
até 30 Junho
until June 30

Make Me! faz parte do 5º Festival internacional de 
design em Lodz, na Polónia, que irá decorrer de 20 a 30 
de Outubro. O concurso está aberto a jovens designers 
(dos 20 aos 30 anos de idade) que, em grupo ou 
individualmente, podem participar, enviando, até 30 de 
Junho, os projectos mais arrojados e inovadores no âmbito 
do design, sem quaisquer outras restrições ou imposições, 
tendo apenas de ser absolutamente originais.
Os vencedores do Make Me! arrecadarão um prémio no 
valor de cinco mil euros, além de verem as suas ideias 
expostas durante o international design Festival Lodz, 
que conta igualmente com outras acções em paralelo, 
promotoras do melhor design de origem polaca.

Make Me! is part of the 5th international design Festival 
in Lodz, in Poland, to be held between October 20 and 
30. The competition is open to young designers (aged 
between 20 and 30), who, as a group or individually, 
can take part, sending, by June 30, the most daring and 
innovative of design projects, without any restrictions or 
impositions, except that they must be entirely original.
The winners of Make Me! will take home a prize worth 
five thousand euros, as well seeing their ideas on display 
during the Lodz international design Festival, which also 
includes other events taking place alongside, promoting 
the best in Polish design.

˙ www.lodzdesign.com ˙

Do Conceito à Obra From 
Concept to Work
Março 2011 a dezembro 2012 
March 2011 to december 2012

«do conceito à Obra» traduz uma co-produção da estratégia 
urbana – Laboratório de inovação urbana – com a Fundação 
arpad szénes – Vieira da silva que pretende promover a 
arquitectura contemporânea de excelência através dos 
testemunhos de arquitectos de renome.
O ciclo de conferências e exposições, a ocorrer em Matosinhos 
e Lisboa, começou no mês de Março e irá prolongar-se até 
dezembro de 2012, convidando cerca de 20 profissionais a 
apresentar uma determinada obra desde a sua concepção, 
passando pela sua construção até à obra finalizada. 
João Pedro serôdio e eduardo souto Moura irão ser os oradores 
do mês de Maio, enquanto gonçalo Byrne apresentará o seu 
projecto no mês de Junho.

«From concept to Work» is a coproduction of estratégia  
urbana – Labatório de inovação urbana with the arpad  
szénes-Vieira da silva Foundation, which aims to promote 
exceptional contemporary architecture through the words of 
respected architects.
The series of conferences and exhibitions, to take place in 
Matosinhos and Lisbon, began in the month of March and will 
continue until december 2012, inviting some 20 professionals 
to present a given work from its conception, through its 
construction, right up to the completed work.
João Pedro serôdio and eduardo souto Moura will be the 
speakers in May 2011, while gonçalo Byrne will present his 
project in the month of June. 

˙ www.estrategiaurbana.pt˙

© ricardo ribeiro






