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todo o mundo aqui  Porque a House Traders 
pretende mostrar ao leitor o melhor da arquitectura, design e tendências 
internacionais, na edição de Julho/agosto todo o mundo está aqui! 
em Portugal descobrimos a casa seara alves, as Piscinas naturais das salinas e o 
delicioso refúgio Mareta View na ponta de sagres. Já nas américas, Miami revela- 
-nos a genialidade de Frank gehry com o new World center, enquanto na costa rica 
reconhecemos uma casa “amiga do ambiente”.
as últimas novidades de decoração para a sua casa vêm dos quatros cantos do 
globo, com particular enfoque sobre a cosmopolita são Paulo e o evento casa cor.
Mas a House Traders não deixa escapar o Oriente onde apresenta a galleria 
centercity, na coreia do sul.
Pegue no seu passaporte e viaje connosco por este fantástico universo!

the world at your fingertips  
Because House Traders strives to show its readers the very best in architecture, 
design and international trends, we bring you the world in this July/august issue!
in Portugal we discover the seara alves house, the natural Pools of salinas and 
the delightful retreat of Mareta View at the tip of sagres. in america, Miami shows 
us the genius of Frank gehry with the new World center, while in costa rica we take 
a look at a truly environmentally friendly house.
The latest from the world of decoration for your home is brought from the four 
corners of the globe, with special attention paid to cosmopolitan são Paulo and 
the casa cor event.
But House Traders doesn’t let asia go unnoticed either, presenting the galleria 
centercity in south Korea. 
grab your passport and travel with us through this fantastic world!

˙ Patrícia ramos editora editor

© terzani ˙ www.terzani.com ˙
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RIBA Awards 
os melhores de 2011 ˙ the best of 2011

a lista dos 97 vencedores dos Prémios riba 2011, o galardão mais 
importante da arquitectura britânica, foi já anunciada pelo royal 
institute of British architects. Foram seleccionados projectos de 
arquitectura de excelência, espalhados pelo reino unido e resto da 
europa. uma cave de vinhos, em espanha, foi um dos premiados, mas 
houve também vários projectos privados premiados, nomeadamente 
17 casas no reino unido. escolas e universidades estão também 
entre os premiados, assim como a vencedora do prémio riBa stirling 
do ano passado, Zaha hadid, com uma academia no sul de Londres. 
É desta lista de 97 premiados que sairá o grande vencedor do 
prémio riBa stirling.

Quinta da Tojeira
Design de qualidade ˙ quality Design 

confortável, com um design diferenciador e qualidade superior, o empreendimento 
da quinta da Tojeira, em Braga, é para todos aqueles que desejam viver a 
diferença. Próximo do centro da cidade e com excelentes acessibilidades, todos 
os apartamentos são um convite ao refúgio e ao descanso, graças às opções de 
construção, tais como o excelente isolamento térmico e acústico. a isto junta- 
-se um conjunto de equipamentos eficientes, que conferem a todas a fracções a 
classificação energética a+ (dcr), e um sistema de domótica que integra som, 
iluminação e segurança, permitindo assim criar ambientes e espaços distintos, e 
garantir a segurança da casa com avisos directos, quer para o telemóvel como para 
o computador. a diferenciação não se fica, no entanto, por aqui, e alarga-se à área 
do lazer, com a instalação de base da rede de fibra óptica, o que torna a quinta da 
Tojeira no primeiro edifício em Braga a fazê-lo. 

comfortable, with unique design of exceptional quality, the quinta da Tojeira development 
in Braga is perfect for those who want to live the difference. close to the city centre and 
with excellent access, every apartment is a haven of calm and relaxation thanks to the 
construction options, including excellent thermal insulation and soundproofing. This is 
joined by a line-up of efficient equipment, providing every property with an energy rating 
of a+ (regulatory conformity declaration), and a intelligent home system, featuring 
sound, lighting and security controls, thus allowing the creation of different environments 
and spaces, and ensuring the security of the home with direct alerts sent to your mobile 
phone or computer. This feeling of distinction continues to the property’s leisure abilities, 
with the installation of a fibre optic internet network, making the quinta da Tojeira the 
first building in Braga to do so.

˙ www.sataqueiro.pt  ˙

Palácio Estoril Residences
Luxo e exclusividade ˙ Luxury and exclusiveness

Os 26 apartamentos exclusivos do Palácio estoril residences destacam-se pelo seu 
toque de elegância moderna. das suas amplas varandas e terraços, cada habitação, 
de tipologias T2, T3 e T4, logra de vistas admiráveis sobre a Baía de cascais, a 
alameda do casino e os Jardins do hotel Palácio. com ligação directa ao hotel Palácio, 
os moradores das residências Palácio estoril podem requisitar serviços tão especiais, 
como room service, banqueting, catering, concierge, limpeza e lavandaria. 

The 26 exclusive apartments of the Palácio estoril residences stand out for their 
modern elegance. The generous verandas of each property (in 2, 3 and 4-bedroom 
configurations) offer stunning views over the Bay of cascais, the casino avenue 
and the Palácio hotel’s gardens. With direct access to the Palácio hotel, the owners 
of the Palácio estoril residences can request special services such as room service, 
banqueting, catering, concierge, cleaning and laundry.

˙ www.irglux.com ˙ www.esmedia.pt ˙

Marina de Vilamoura
requalificação futurista ˙ Futuristic redevelopment

O anteporto da Marina de Vilamoura vai sofrer obras de remodelação, 
da autoria do gabinete de arquitectura Broadway Malyan. O projecto 
inclui a construção de novos edifícios destinados a comércio 
e restauração, bem como espaços exteriores e uma cave de 
estacionamento. as quatro espectaculares coberturas em betão 
branco, concebidas em parceria com o internacionalmente famoso 
gabinete de engenharia Ove arup, são o ponto forte da intervenção, 
e marcarão a entrada marítima da marina.

Vilamoura Marina’s gateway is to undergo redevelopment work, with 
a futuristic project by architecture practice Broadway Maylan. The 
project includes new buildings for shops and restaurants, as well 
as exterior spaces and underground parking. The four spectacular 
white concrete canopies, designed in partnership with internationally 
renowned engineering company Ove arup, are the highlight of this 
programme and will provide an iconic gateway to the marina.

˙ www.marinadevilamoura.com ˙

The list of 97 winners of the riBa awards 2011, the most important honour in British architecture, has been announced by the royal institute 
of British architects. exceptional architectural projects have been selected from all over the united Kingdom and the rest of europe. a winery in 
spain was one award winner, but there were also many private projects awarded, and in particular 17 houses in the uK. schools and universities 
also figure among the award winners, as well as the winner of last year’s riBa stirling award, Zaha hadid, with an academy in south London. The 
winner of the stirling riBa award will be chosen from this list of 97 award winners.

˙ www.architecture.com ˙
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Cromática Design
Peças bem-humoradas
good humoured pieces

Mobiliário, objectos de decoração, louças e serviços de mesa, 
fotografia artística, escultura em pedra, design de joalharia e 
malas são alguns dos muitos objectos em que a cromática design 
intervém. O restyling de peças vintage e peças exclusivas de autor 
são um dos pontos fortes da marca. O objectivo da criativa design 
é criar peças com muita cor e humor, proporcionando vivências 
estéticas e sensoriais a quem as observa. 

Silestone by Cosentino
Cores do universo
Colours of the universe

a nova colecção Silestone Nébula apresenta 
um conjunto de seis novas cores inspiradas nas 
nebulosas do universo. Altair, Cygnus, Doradus, 
Lagoon, Lyra e Merope imitam os fenónemos 
dos céus, recorrendo às mais avançadas 
tecnologias, de modo a criar bancadas de cozinha 
e banho inovadoras e repletas de movimento e 
naturalidade. Para além disso, Silestone Nébula 
possui características de dureza, resistência ao 
impacto e aos riscos, e oferece a posibilidade 
de criar novos ambientes repletos de design
e vanguarda.

The new Silestone Nebula collection features a 
range of six new colours inspired by the nebulae of 
the universe. Altair, Cygnus, Doradus, Lagoon, Lyra 
and Merope, imitate the phenomena of the skies, 
resorting to the most advanced in technologies, 
so as to create innovative kitchen and bathroom 
worktops, full of movement and naturalness. 
Besides this, Silestone Nebula worktops are 
tough, impact and scratch resistant and offer the 
possibility to create new environments, rich in 
cutting edge design.

˙ www.cosentino.pt ˙

Cascando
ganchos orgânicos e rústicos
Simple and tasty coffee

Branch é a nova série de ganchos de parede da cascando, marca 
holandesa de objectos de decoração de interiores. Pertencente à 
série natureza, Branch é composta por cinco pegas, e cada peça pode 
ser usada isoladamente ou combinada com outras, como que a imitar 
ramos de árvores. as peças, de tom rústico e ar confortável, estão 
disponíveis em branco, verde e dois tons de cinzento, e, nesta época, 
são um convite ao abandono dos casacos em casa e à viagem pelo 
sol de Verão. 

Branch is the new series of wall hooks from cascando, the dutch 
interior décor accessory brand. Part of the nature series, Branch 
is made up of five pegs that can be used both individually or in 
combination, when they imitate the branches of tree. The pieces, 
rustic and comfortable to the eye, are available in white, green and 
two shades of grey, and at this time of year are the ideal place to 
leave your winter attire as you head outside to the summer sun.

˙ www.cascando.nl ˙

Papies Prize 2011
House traders e Villas&golfe África distinguidas
House traders and Villas&golfe África awarded

a edição nº 36 da revista House Traders e a edição nº 6 da revista 
Villas&Golfe África foram distinguidas com uma menção honrosa
na 20ª edição do Papies. ambas as publicações foram premiadas pela 
sua qualidade de impressão e acabamento na capa com a criação de 
um efeito através da utilização de verniz braille reservado. esta é a 
segunda vez que as publicações da PM Media comunicação s.a. - cuja 
impressão é realizada na Orgal impressores - apresentam candidatura 
e são congratuladas no concurso. a Villas&Golfe foi distinguida no 
Papies 2008 com os prémios Melhor Trabalho gráfico do ano e 
grande Prémio revistas.

issue no. 36 of House Traders magazine and issue no. 6 of Villas&Golfe 
Africa magazine were given an honourable mention in the 20th edition 
of the Papies. Both publications were awarded for the printing quality 
and cover finish with the creation of a Braille varnish effect. This is 
the second time that PM Media comunicação s.a publications – with 
printing done by Orgal impressores – have entered the event and been 
applauded in the competition. Villas&Golfe was awarded in the Papies 
2008 with prizes for the Best graphic Work of the Year and 
the Magazine Grande Prémio.

˙ www.dopapel.com ˙

Furniture, decorative objects, crockery and 
china services, artistic photography, stone 
sculpture, jewellery design and handbags are 
some of the many objects in which cromática 
design plays a role. The restyling of vintage 
pieces and exclusive designer pieces are one of 
the brand’s strong points. The aim of cromática 
design is to create pieces packed with colour 
and humour, producing aesthetic and sensory 
experiences for those looking at them.

˙ www.cromatica-design.pt ˙
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2º Simpósio Internacional Urban Sketchers
2nd Urban Sketchers International Symposium
observações de rua ˙ Location drawing

acontece em Lisboa, de 21 a 23 de Julho, o segundo simpósio 
internacional urban sketchers, um evento que pretende incentivar 
o desenho de observação directa de rua. Organizado pelo urban 
sketchers (associação sem fins lucrativos), o simpósio inclui 
workshops e conferências, assim como a coordenação de uma equipa 
de topo nacional e internacional.

From July 21 to 23, Lisbon is host to the second urban sketchers 
international symposium, an event aimed at promoting the value 
of direct observation location drawing. Organised by nonprofit 
organisation urban sketchers, the symposium includes workshops 
and conferences, as well as coordination by a top national and 
international team.

˙ www.urbansketchers.com ˙

Pedro Cabrita Reis
retrospectiva no Museu berardo
retrospective at the berado Museum

One after another, a few silent steps é a exposição retrospectiva 
que Pedro cabrita reis apresenta no Museu Berardo, em Lisboa. 
esculturas, pinturas, fotos e instalações representam o universo do 
artista, uma referência central na cena artística portuguesa, com 
participação em numerosas e importantes exposições internacionais. 

One after another, a few silent steps is the retrospective exhibition 
presented by Pedro cabrita reis at the Berado Museum in Lisbon. 
sculptures, paintings, photos and installations represent the artist’s 
universe, a major landmark in Portugal’s artistic scene, having 
participated in countless key international exhibitions. 

˙ www.museuberardo.com ˙

Paula Rego e o Poder da Visão
«Paula Rego and the Power of Vision»
Visões interiores ˙ Inner Visions

O livro Paula Rego e o Poder da Visão, editado pela cotovia, é o resultado da relação da 
investigadora ana gabriela Macedo com a pintora. inclui quatro entrevistas em que Paula rego 
comenta os conceitos em que se baseiam as suas obras, ou seja, os seus sonhos e emoções.  

The book Paula Rego e o Poder da Visão, published by cotovia, is the result of the relationship 
between researcher ana gabriela Macedo and the painter. it includes four interviews in which Paula 
rego comments on the concepts underlying her works, or in other words her dreams and emotions.

˙ www.livroscotovia.pt ˙
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˙ iseaMi hOuse

ecológica e auto – suficiente 
ecological and self - sufficient 
˙ Patrícia ramos Texto Text ˙ Sérgio Pucci Fotografias Photographs

14˙ h a B i Ta r  i 
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a auto-suficiência foi a palavra de ordem que 
determinou todo o conceito arquitectónico 
por detrás da casa iseaMi, habitação que 
corresponde à primeira fase daquele que será 
o instituto de sustentabilidade, ecologia, arte, 
Mente e investigação.
devido à sua localização remota, a cerca de 
30km do centro urbano mais próximo – Puerto 
Jimenez – e à inospitalidade da envolvente 
(floresta serrada), a residência iseaMi 
não dispõe de serviços públicos de água e 
electricidade, condição que obrigou o 
instituto a procurar a concepção de um 
espaço auto-sustentável.
com apenas uma concessão de uso de água 
de uma nascente natural, a sustentabilidade 
da casa assenta em dois gerados 
hidroeléctricos de baixo impacto, pelo que a 
mesma água que gera energia é armazenada 
num tanque para uso potável, enquanto os 
painéis solares e um sistema de captação 
de águas pluviais, ligado a um tanque com 
biofiltro, permite utilizar as águas no jardim. 

self-sufficiency was the watchword 
determining the entire architectural concept 
behind the iseaMi house, a property 
representing the first phase of what will 
become the institute of sustainability, 
ecology, art, Mind and investigation. 
given its remote location, some 30 kilometres 
from the nearest urban centre – Puerto 
Jimenez – and the inhospitable nature of 
the surroundings (dense forest), the iseaMi 
residence does not have any public service 
supplies, such as electricity or water, a 
condition that forces the institute to invest 
in the design of a 100% self-sufficient space.
With just one concession for water from a 
natural spring, the sustainability of the house 
is based on two low impact hydroelectric 
generators, with the same water generating 
the energy stored in a tank for drinking use, 
while solar panels and a rainwater collection 
system, linked to a tank fitted with a biofilter, 
allowing the use of water in the garden.
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a par disso, o clima quente e húmido da 
Península de Osa, na costa rica, pautado por 
uma selva onde se concentra cinco por cento 
da biodiversidade mundial, fez com que o 
arquitecto Juan robles, do gabinete robles 
arquitectos, procurasse estabelecer uma 
edificação que interferisse o menos possível 
no entorno, ocupando apenas 482 m².
a nível estrutural, dada a área virgem do lugar, 
optou-se por uma construção assente num 
sistema semi-armado “Lego”. uma estrutura 
pré-fabricada em Termopanel® que, de 
forma simples e rápida, reduziu o número 
de transferências materiais e o impacto 
ambiental sobre a região da Praia de carate. 
Para o telhado, os painéis em Versapanel® 
foram a solução mais eficaz uma vez que 
possui elevada resistência térmica e acústica, 
além de reflectir o calor excessivo durante 
o dia e preservar as temperaturas amenas 
durante a noite. Por seu turno, para a 
envolvente exterior e para o deck da piscina, 
o material Trex® foi a escolha mais sensata 
devido à sua composição de fibras de madeira 
e plástico reciclado, o que permite filtrar o 
impacto solar, a entrada da chuva, possuindo 
um nível de manutenção muito baixo. 

Beyond this, the warm and humid climate 
of the costa rica’s Osa Peninsula, with 
its rainforest in which 5% of the world’s 
biodiversity can be found, meant that 
architect Juan robles, from robles 
arquitectos, had to create a construction 
that interfered as little as possible with the 
surroundings, taking up a total area of just 
482 square metres.
in structural terms, and given the virgin area 
of the site, the choice went to a construction 
based on a semi-reinforced “Lego brick” style 
system. a prefabricated structure made of 
Termopanels® simply and quickly reduced the 
amount of material transport needed as well 
as the environmental impact on the Playa 
carate region.
Versapanel® panels were the most efficient 
solution for the roof as this material is 
exceptionally heat and sound resistant, as well 
as being able to reflect excessive heat during 
the day and preserving mild temperatures 
during the night. For its part, Trex® material 
was the most sensible choice for the 
surrounding exterior and the pool decking, 
thanks to its composition of wood fibre and 
recycled plastic, ensuring protection against 
the sun’s impact, the entrance of rainwater, 
and to its very low maintenance levels.

˙ arquitectura ˙ architecture
Robles Arquitectos, Arq. Juan Robles

˙ Obra ˙ Work
Casa ISEAMI ˙ ISEAMI House

˙ Localização ˙ Location
Praia Carate ˙ Playa Carate,                     
Península de Osa, Costa Rica

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
2010

www.roblesarq.com



One of the essential aims of the iseaMi house was its recyclable 
potential, meaning that the materials chosen for interior spaces included 
recycled plastic, glass, Versawall® and regional products, such as white 
mosaic flooring, creating a simple and balanced interior that reflects the 
intensity of light and the heat.
architecturally the large openings on the roof, the large doors and 
windows, as well as the swimming pool working as a water feature, 
were all positioned on purpose to naturally refresh the residence, 
avoiding the need for air conditioning and excessive artificial lighting.
On the ground floor, the lounge area extends out on to the terrace and 
the swimming pool, defining a social area for events, meditation, yoga, 
research and training, while on the first floor we find the bedroom, living 
room and study. nevertheless, no matter which room you are in, the 
iseaMi house allows inhabitants to plunge into the biodiversity around 
them via the 360-degree views of nature in all its abundance.
The excellent self-sufficient innovation and respect for the environment 
of the iseaMi project has afforded it the award for the Best sustainable 
house 2010 from the International Business Times online site. 

um dos objectivos essenciais da casa iseaMi foi o seu potencial 
reciclável, daí que entre os materiais escolhidos para os espaços 
interiores se encontre plástico reciclado, vidro, Versawall® e produtos 
regionais, como pisos de mosaico branco que criam um interior simples, 
equilibrado, reflector da intensidade luminosa e do calor.
arquitecturalmente, as amplas aberturas na cobertura, as grandes 
portas e janelas, bem como a piscina a funcionar como espelho de 
água foram propositadamente dispostas para refrescar naturalmente 
a habitação, evitando o uso de ar-condicionado e de excessiva 
iluminação artificial.
no piso térreo, a área lounge prolonga-se pelo exterior com o terraço 
e a piscina, definindo uma zona social para eventos, meditação, ioga, 
pesquisa e treinos, enquanto no primeiro piso se estabeleceu o quarto, 
cozinha, sala e escritório. contudo, em qualquer das divisões, a casa 
iseaMi permite aos hóspedes mergulharem na biodiversidade a partir 
de um visão de 360º da exuberante natureza. 
a excelente inovação auto-suficiente e o respeito pelo meio-ambiente 
da iseaMi valeram-lhe o Prémio de Melhor casa sustentável em 2010, 
atribuído pelo sítio online International Business Times. 
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˙ casa seara aLVes

Viver no abismo
É o terreno escarpado, com um precipício sobre o rio ave a nascente e no seu oposto uma paisagem singelamente 
viçosa e rural, que se situa a casa seara alves, na freguesia da Lama, em santo Tirso.
Projectada pelos arquitectos João gomes, rita gonçalves e nuno Barbosa, a caixa prismática revela uma ampla 
janela para o curso de água, determinando, não só uma vista privilegiada para o rio, mas também toda a disposição 
programática da habitação.

˙ Patrícia ramos Texto Text ˙ Luís Ferreira Alves Fotografias Photographs
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a entrada, a garagem e o escritório com mezzanine sobre o piso inferior delimitam o andar ao 
nível da rua. na segunda plataforma concentram-se as áreas sociais. enquanto a cozinha e a sala 
de jantar estão em direcção a sul, gozando da luz e fresca naturalidade transmitidas pelo jardim 
e pela piscina, a sala de estar logra do desafogado corpo vítreo aberto sobre o rio ave.
ao nível dos interiores, a seara alves destaca-se pela simplicidade do traço e pelo conforto 
caloroso transmitido pelos pavimentos e grandes blocos de arrumação em madeira. Já a alvura 
das paredes confere uma enorme luminosidade advinda dos amplos rasgos que as janelas da 
habitação possuem.
no piso -2 reservam-se as zonas mais privadas da casa seara alves. Três quartos e uma sala 
com diversas utilizações dispõem de um horizonte inigualável que proporciona uma vivência em 
contínuo abismo sobre o leito do rio. 

The entrance, the garage and the study with mezzanine over the lower floor are found on street 
level. The social areas can be found on the second level. While the kitchen and the dining room 
face south, enjoying the light and fresh natural feel provided by the garden and by the pool, the 
living room is housed in the spacious glass body, which opens onto the river ave.
in terms of interiors, the seara alves stands out for its simplicity and for the warm comfort 
transmitted by the flooring and the large wooden storage blocks. The whiteness of the walls 
provides a wealth of light, using the large swathe of windows to full effect.
down another floor and we reach the more private areas of the seara alves house. Three 
bedrooms and one multipurpose room, all overlooking a unique panorama, providing an abyss 
like experience over the river bed.  

Living above the abyss
stood on sharply inclined terrain, looking over a sudden drop to the river ave to its east and over a uniquely 
lush and rural landscape to the west, we find the seara alves house, in the parish of Lama, in santo Tirso.
designed by architects João gomes, rita gonçalves and nuno Barbosa, the prismatic box reveals a large 
window to the watercourse, determining not only the incredible view over the river, but also the entire 
layout of the house.

˙ arquitectura ˙ architecture
João Gomes, Rita Gonçalves e Nuno 
Barbosa – bAse Arquitetura 

˙ Obra ˙ Work
Casa Seara Alves 

˙ Localização ˙ Location
Lama, Santo Tirso

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
2009

basearquitetura.pt@gmail.com
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entre as rochas e o atlântico
Between rocks and the atlantic
˙ Patrícia ramos Texto Text ˙ Fg+Sg Fotografias Photographs
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estamos na ilha da Madeira, onde a ferocidade 
do oceano atlântico se adensa ao embater nos 
levantamentos rochosos de origem vulcânica. 
Os penhascos negros e porosos da zona 
costeira de câmara de Lobos formam uma 
paisagem de natureza avassaladora, pautada 
pelas memórias de uma indústria artesanal 
de secagem de «peixe gata», no antigo Forno 
da cal, e pela actividade extractiva de sal 
das rochas talhadas que dá nome às Piscinas 
naturais das salinas.
Para glorificar a espectacularidade 
geologicamente natural do «manto de lava 
negro que bordeia o limite da terra» e causar 
o menor impacto possível, o arquitecto 
madeirense Paulo david decidiu fragmentar 
o complexo de piscinas, passeio marítimo e 
restaurante. as piscinas e as suas estruturas 
de apoio (balneários) foram conjugadas por uma 
estrutura em pedra basáltica solta, da mesma 
origem que os rochedos, e uma plataforma 
em betão, para, deste modo, se camuflarem 
e contextualizarem com a escarpa, além de 
evidenciarem a beleza oceânica. 

We’re on the island of Madeira, where the 
ferocity of the atlantic Ocean pummels 
the rocky outcrops of volcanic origin. The 
black and porous cliffs of the coastal area 
of câmara de Lobos produce a landscape of 
stunning beauty, defined by the memories 
of a craft industry of drying «peixe gata» 
deepwater fish in the old Forno da Cal building, 
and by the activity of salt extraction from 
the rocks, giving the name to the natural 
swimming Pools of salinas, the Portuguese 
word for salt bed.
To glorify the natural geological spectacle 
of the «bed of black lava bordering the 
edge of the land» and to cause the least 
impact possible, Madeiran architect Paulo 
david decided to split up the swimming pool 
complex, the sea walkway and the restaurant. 
The pools and their facilities (changing 
rooms) have been joined by a free basalt rock 
structure, of the same origin of the cliffs, and 
a concrete platform, to thus be camouflaged 
and contextualised with the slope, besides 
highlighting the oceanic beauty.
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O horizonte marítimo, que no inverno seduz e galga as piscinas, e as fragas tenazes 
foram intensificados através de um passeio marítimo. um longo muro, que articula o 
limite periférico das salinas, estipula um circuito de caminhos ladeados pelo mar e que 
sustenta a arriba e abriga os aventureiros do «caminho da Trincheira».
O restaurante possui, desde o alto, uma panorâmica única que permite descobrir a 
essência da orla costeira no seu infinito. a cozinha e as águas albergam-se num corpo 
fechado, duro e metálico, enquanto a sala de refeições se abre para o mar de forma 
transparente, em vidro e ripado de madeira maciça. 
a atractividade das Piscinas naturais das salinas, também conhecidas por Piscinas 
do atlântico, assenta numa falésia que se declara entre as rochas e o atlântico. um 
projecto único, reconhecido em 2007 com o International Stone Architecture Award.

The seascape, which in winter seduces and 
reaches the pools, and the tenacious rocks 
have been intensified by a sea walkway. a 
long wall connects the peripheral limits of 
salinas, creating a walking circuit flanked by 
the sea, supporting the cliff and sheltering the 
adventurous who take the «Trincheira Way».
From up high, the restaurant boasts a unique 
view, allowing you to witness the essence 
of the never-ending coastline. The kitchen is 
housed in one closed hard and metallic body, 
while the dining room opens out transparently 
to the sea, in glass and solid timber slats.
The attractiveness of the natural swimming 
Pools of salinas, also known as the atlantic 
swimming Pools, lies in cliff rising between 
the rocks and the atlantic. a unique project, 
recognised in 2007 with the International 
Stone Architecture Award.  
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˙ arquitectura ˙ architecture
Paulo David

˙ Obra ˙ Work
Complexo Piscinas Naturais das Salinas ˙ 
Salinas Natural Swimming Pool Complex

˙ Localização ˙ Location
Salinas, Câmara de Lobos, Madeira

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
2006

www.paulodavidarquitecto.com

o projecto Complexo Piscinas Naturais das Salinas assentou na 
requalificação/alteração de estruturas pré-existentes. Foi difícil 
contornar essas limitações, ou a obra nasceu a partir do já edificado?
O projecto tinha muito essa ambição de partir de uma matriz 
forte, procurando evidenciá-la e promovendo a sua lógica formal, 
possivelmente ampliando com um conjunto de acções, como 
estruturar novos e diferentes caminhos. Tornar este lugar visitável e 
desejadamente perceptível é o mote do projecto, admitindo as pré-
existências como suporte e a geologia como património.

o contacto quase directo com o mar (e o seu carácter erosivo) 
foi decisivo na escolha dos materiais usados para as piscinas?
O mar no meio do atlântico é intenso, sereno, mas também bravio. 
Parte da estrutura do complexo das piscinas é construída para ficar 
submersa no estado agreste do mar. Perante este cenário seria muito 
importante preconizar matéria resistente. um lenço basáltico ao longo 
da costa marítima adoça e protege o limite de terra e toda a arriba 
da frente mar.

A simplicidade das linhas e o traço recto definem muito este 
projecto. É assim que também se define a prática de Paulo David?
a ilha é já tão intensa… e possui o exotismo doseado, fornecido pela 
sua natureza.
não precisamos de grandes alardes para construir. a simplicidade 
evidencia a radicalidade que a ilha construiu.

Vê-se prestigiado, enquanto arquitecto nacional, com o Prémio 
Pritzker alcançado recentemente por eduardo Souto de Moura? 
ou acredita que a arquitectura portuguesa ainda precisa de mais 
entrega e aperfeiçoamento?
É totalmente inegável a satisfação deste reconhecimento ao arquitecto 
eduardo souto de Moura. É também uma grande homenagem à 
arquitectura portuguesa, mas que precisa de um olhar mais intenso, se 
possível, dar trabalho e oportunidade ao forte conjunto de arquitectos 
existentes no país, que são de uma qualidade extrema.

the Salinas Natural Swimming Pool Complex project is based on 
the redevelopment/alteration of pre-existing structures. Was it 
difficult to get round these limitations, or did the work arise from 
what was already there?
The project had a great deal of this ambition, to set out from a strong 
source, aiming to highlight it and promoting its formal logic, possibly 
increasing it through a series of actions, such as structuring new 
and different pathways. Making this a place that can be visited and 
desirably perceptible is the motto of the project, taking on the pre-
existing buildings as a support and the geology as heritage.

Was the almost direct contact with the sea (and its erosive 
nature) decisive in the choice of materials used for the pools?
The sea in the middle of the atlantic is intense, serene, but also wild. Part 
of the structure of the pool complex is built to remain submersed when 
the sea is at its roughest. given this scenario, it is very important to 
factor in tough material. a basalt sheet along the coastline softens and 
protects the limit of the land and the whole cliff front facing the sea.

Simplicity of lines and straight lines define much of this project. 
Can the same be said of Paulo David’s practice? 
The island is now so intense...and has its fair share of exoticism, 
provided by nature. We don’t need to be ostentatious in our building. 
simplicity reveals the radical nature of the island.

Do you feel privileged, as a Portuguese architect, with the 
Pritzker Prize being given to eduardo Souto de Moura? or do 
you believe that Portuguese architecture still needs more 
commitment and improvement?
The satisfaction of this recognition for the architect eduardo souto 
de Moura is entirely irrefutable. it is also a great tribute to Portuguese 
architecture, but a closer look needs to be made, if possible, to give 
work and opportunities to the powerful collection of architects of 
exceptional quality in the country.
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O clássico
tornou-se diáfano
classical made
see-through 
˙ Andreia barros Ferreira Texto Text

˙1 ˙2
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há já algum tempo que aquela que é uma das instituições 
mais marcantes da cultura do sul da Flórida, nos estados 
unidos, merecia uma casa própria. O new World center, com 
assinatura do reconhecidíssimo Frank gehry, é o primeiro 
edifício da new World symphony, america’s Orchestral 
academy, construído de raíz com o propósito de ser uma 
casa de espectáculos de música clássica, mas também de 
ensino, projecção de vídeo e lazer, e que vem marcar uma 
nova era na música clássica.
situado em Miami Beach, o new World center é um edifício 
diáfano, construído com o intuito de juntar energia capaz de 
levar o mundo inteiro a pensar a música de novas formas. 
O coração da nova casa é um hall destinado à performance, 
com 756 lugares e capacidades acústicas ímpares, capazes 
de envolver o público de formas inteiramente novas. 

a very long time in the making, this, one of the most 
important institutions in southern Florida’s cultural arena, 
has long deserved a suitable home. The new World center, 
designed by the world famous Frank gehry, is the first 
home for the new World symphony, america’s Orchestral 
academy. Built from scratch with the main aim of providing 
a venue for classical music concerts, as well as for teaching, 
video projection and leisure, the center marks a new era in 
classical music.
Located in Miami Beach, the new World center is a 
transparent affair, built with the aim of combining enough 
energy to set the whole world thinking about music in new 
ways. The heart of the new centre is a performance hall, 
with 756 seats and unique acoustics, able to involve the 
audience in entirely new ways.

˙ arquitectura ˙ architecture
Frank Gehry

˙ Obra ˙ Work
New World Center

˙ Localização ˙ Location
Miami Beach

˙ ano de conclusão ˙ Year competed
2011

www.newworldcenter.com 

˙2

˙3

˙4

˙5
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adjacente ao edifício principal, o Miami Beach soundscape 
é um espaço aberto à cidade, que completa a programação 
da new World symphony. Música, mas também projecções 
de vídeo e actividades culturais cabem neste local amante 
da arte. a grande parede de projecção, pensada e construída 
por Frank gehry, em colaboração com o director artístico da 
companhia, Michael Tilson Thomas, pode exibir filmes, mas 
também projectar os concertos que estão a acontecer no 
interior. “Os edifícios estão desenhados de forma a encorajar 
os jovens músicos, seus mentores e o público a tentar novas 
coisas, interagir de novas maneiras e manterem-se abertos a 
novas experiências”, disse Frank gehry sobre o novo edifício. 
esta abertura ao mundo personifica-se na enorme fachada 
envidraçada do new World center, que permite ir espreitando 
as actividades do interior, enquanto se vai sentindo a brisa 
vinda da Baía Biscayne, ao fundo.

next to the main building, the Miami Beach soundscape is a 
space open to the city, into which the new World symphony 
will extend its programming. Music, as well as video 
projections and cultural activities find a home in this art 
lovers setting. The large projection wall, designed and built 
by Frank gehry, in collaboration with the company’s artistic 
director, Michael Tilson Thomas, can be used to show films 
and to project concerts taking place indoors. “The buildings 
are designed to encourage young musicians, their mentors 
and their audiences to try new things, interact in new ways 
and remain open to new experiences,” Frank gehry explains. 
This opening to the world is personified in the huge glazed 
façade of the new World center, allowing the activities 
inside to be viewed while feeling the breeze off Biscayne 
Bay in the distance.

˙6

˙7

˙ 1 © tomas Loewy
˙ 2 © Claudia uribe
˙ 3 ˙ 4 © rui Dias-Adios
˙ 5 ˙ 6 ˙ 7  © Claudia uribe
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UNO FORM
cozinhas de Luxo
Luxury Kitchens

a excelência e qualidade indiscutivelmente superior das 
cozinhas uno form foram, mais uma vez, a escolha predilecta 
e mais adequada para empreendimentos de luxo como 
o castelo residence, situado na av. da Boavista, junto à 
rotunda do castelo do queijo, no Porto.
Promovido pela Promotop, o novo complexo de 11 
residências exclusivas optou pela reconhecida marca 
dinamarquesa para equipar todo o empreendimento. 
O projecto geral de arquitectura é da responsabilidade 
do arquitecto henrique granja, contudo, o desenho 
de interiores de cada residência é assumido por vários 
arquitectos de decoração nacionais, sendo que para o 
andar modelo foi escolhido o arquitecto José carlos cruz. 
Os profissionais de arquitectura optaram unanimemente 
pelo mobiliário uno form para equiparem as cozinhas. 
a apresentação desta parceria única e distinta coincidiu 
igualmente com o circuito da Boavista e com um show 
cooking do Chef Jerónimo Ferreira no andar modelo, tendo 
sido testada e comprovada a eficácia do design moderno e 
prático dos produtos uno form em aliança sublime com os 
electrodomésticos Küppersbusch.

rua das sobreiras 67 
4150-713 Porto

Tel. (+351) 22 616 8610
Fax (+351) 22 616 8611 

˙ www.unoform.pt ˙ porto@unoform.com
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The excellence and indisputably superior quality of uno 
form kitchens has proved once again the favoured and most 
suitable choice for luxury developments, such as castelo 
residence, located on the avenida da Boavista, next to the 
castelo do queijo roundabout in Oporto. 
developed by Promotop, the new complex containing 11 
exclusive properties has chosen the respected danish 
brand for kitchens throughout the development. The overall 
architectural design has been conceived by henrique granja, 
but the interior design for each property has been taken on 
by a choice of Portuguese interior designers, with architect 
José carlos cruz chosen to do the show house. 
The architecture professionals have unanimously selected 
uno form furniture to fit the kitchens.
The presentation of this unique and different partnership 
also coincided with the “circuito da Boavista” car race and 
a show cooking event by Chef Jerónimo Ferreira in the show 
house, where the efficiency and modern and practical 
design of uno form products was tested and proved, 
in perfect harmony with Küppersbusch appliances.



44˙ L i g h T s  O n

house  ˙  L ighTs On ˙  45  

a percepção de que os centros comerciais 
no sudeste da ásia eram bem mais do que 
um simples acumular de lojas, mas também 
locais que cumpriam funções sociais e 
culturais, levou os arquitectos do unstudio 
a criar o galleria centercity, um edifício que 
é um centro comercial, mas também um 
espaço de encontro social e artístico. nele
é possível ir às compras, apreciar refeições 
e assistir a exposições de arte, quase como 
se estivéssemos num museu. 
inaugurado no final de 2010 em cheonan, 
a cerca de 80 quilómetros de seul, capital 
da coreia do sul, o galleria centercity foi 
desenhado sob o tema “Fluxo dinâmico”, 
com o objectivo primordial de proporcionar 
uma experiência estimulante ao visitante. 
das mãos dos desenhadores de luz da ag 
Licht saiu um edifício que durante o dia é 
monocromático e à noite surge em ondas 
de luz e cor, conjugadas com animações 
desenhadas pelo unstudio, que aludem às 
lojas do interior do edifício, aos eventos, 
arte e vida pública que por lá acontecem. 

The notion that department stores in 
southeast asia are much more than simply 
a place to shop, and rather a place to carry out 
social and cultural functions, led the architects 
from unstudio to create galleria centercity, 
a building which is a department store and at 
the same time a space for social and artistic 
interaction. in it you can go shopping, enjoy a 
meal and visit art exhibitions, almost as if you 
were in a museum.
Opened at the end of 2010 in cheonan, some 
80 kilometres from seoul, the capital of south 
Korea, galleria centercity was designed to the 
theme of “dynamic Flow”, with the main aim 
to provide a stimulating experience for the 
visitor. From the minds of lighting designers 
from ag Licht comes a building that during 
the day is monochrome and at night appears 
in waves of light and colour, combined with 
animation created by unstudio, alluding to 
department store themes, such as events, 
art and public life taking place there. 

˙ gALLerIA CeNterCIty

centro comercial ou galeria de arte?
department store or art gallery?
˙ Andreia barros Ferreira Texto Text ˙ Kim yong-kwan Fotografias Photographs
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construído com recurso à técnica de fachada 
de dupla camada, articulada em padrões 
verticais, é difícil perceber, a quem olha do 
exterior, quantos andares tem este edifício. 
a brincadeira com as escalas e com a percepção 
continua no interior do galleria centercity de 
uma forma pelo menos tão radical quanto no 
exterior. O espaço das lojas surge em camadas, 
que se desdobram, e que se posicionam ao 
redor de um centro amplo, vazio, que transmite 
a ideia de liberdade. graças a algumas aberturas 
colocadas estrategicamente na fachada do 
edifício, durante o dia a luz natural inunda todos 
os espaços do centro comercial, ampliando esta 
sensação de desassombro. apenas a cave não 
terá esta luz real tão directa. 

Built using a double layered façade technique, 
where linear patters are created by the 
vertical mullions, for those looking from 
outside it is hard to know how many floors 
this building has. Playing with scales and 
perception continues inside the galleria 
centercity as radically at least as it does 
outside. The shopping areas are revealed in 
overlapping layers, positioned around a large 
central void, passing on the idea of freedom. 
Thanks to a few openings strategically 
positioned in the building’s façade, natural 
light floods every part of the department 
store during the day, adding to the feeling of 
resolution. Only the basement does without 
this direct light. 

© Christian richters

© Christian richters
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˙ arquitectura ˙ architecture
UNStudio 

˙ design de iluminação ˙ Lighting design
AG Licht

˙ Obra ˙ Work
Galleria Centercity

˙ Localização ˙ Location
Cheonan, Coreia do Sul ˙ South Korea

˙ ano de conclusão ˙ Year of completion
2010

www.unstudio.com

ainda assim, uma visita é imprescindível, já que 
é lá que se esconde a praça de alimentação 
do galleria centercity, bem como alguns 
supermecados especializados e distintos, 
dispostos a saciar as bocas mais exigentes. 
centro comercial, galeria de arte, espaço 
gourmet ou espaço de encontros sociais? a 
resposta constrói-se da junção de tudo isto, 
acrescentando uma beleza arquitectónica e um 
desenho de iluminação único, que posicionarão 
cheonan como umas das cidades a visitar 
quando der um pulo até à coreia do sul. 

© Christian richters

it is nonetheless worthy of a visit as this is 
where the gallery centercity hides its food 
court, as well as a specialist supermarket, ready 
to satisfy the most discerning of palates. 
department store, art gallery, gourmet venue 
or social setting? The answer to this is the 
combination of all of them, adding to the blend 
architectural beauty and unique lighting design, 
making cheonan one of the cities you should 
visit when you take a trip to south Korea.
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˙ beIrute

cidade de mil histórias
city of a thousand stories 

Foi chamada de Paris do Oriente durante largos anos por 
causa da sua atmosfera cosmopolita. a guerra civil tirou-
-lhe algum esplendor, mas o fim dos conflitos voltaram a 
pôr esta cidade centenária na rota das mais interessantes 
do mundo, a ponto de o New York Times, em 2009, a ter 
considerado a cidade número um a visitar numa larga 
lista de destinos. não é que Beirute tenha recuperado a 
aura parisiense que lhe era atribuída, porque, na verdade 
– achamos nós – comparar a capital do Líbano a Paris era 
reduzi-la a um cliché que lhe fica mal. havia, e há, glamour
e cosmopolitismo, mas Beirute é muito mais do que isso.

it was known as the Paris of the east for many years thanks 
to its cosmopolitan ambience. The civil war took away some 
of its splendour, but an end to conflict has resulted in this 
ancient city making a welcome return to the list of the 
world’s most interesting cities, with The New York Times 
considering it the number one city to visit on a long line-up 
of destinations. not that Beirut has recovered the Parisian 
aura that was attributed to it, because, the truth is, we 
believe, comparing the Lebanese capital to Paris reduces it 
to little more than a cliché, ignoring its true worth. There 
was, and there still is, glamour and cosmopolitan flair, but 
Beirut is much more this.

50˙ B Ú s s O L a

© Ministério do turismo do Líbano
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© Ministério do turismo do Líbano

© I Catch

Overlooking the Bay of saint george, in the Mediterranean, the 
city was founded by the Phoenicians in the 15th century Bc, and 
subsequently occupied by the greeks, romans and Byzantines, and 
was also part of the Ottoman empire. This cultural blend can be seen 
in the city’s inhabitants and especially in the Baalbek ruins, in the 
Bekka Valley, north of Beirut. The remains of roman temples dedicated 
to the gods Mercury, Venus and Jupiter provide some of the most 
stunning evidence of past civilisations in this location, as do several 
religious monuments commissioned during the emperorship of Julius 
caesar, considered some of the most important in the world, each one 
tellinga tale of other peoples and the reigns of other leaders. 

Beirut’s architectural interest continues in the city’s 
historic centre, fully rebuilt following the bombardments, 
maintaining their arab style façades and earth coloured 
rocks, while gaining modern interiors. The clock Tower in 
the Place d’Étoile, is the focal point of the city, as the city’s 
central streets radiate from here, lined with chic shops, 
cafés and restaurants. as night falls, a sea of people makes 
its way to the seafront, to watch the sun set over the 
Mediterranean. The party continues later in the achrafieh 
district, famous for its bars and clubs. The mountains 
surrounding Beirut, serene and impressive, and sometimes 
snow-capped, look down on all this excitement. They’ve 
been doing so for centuries, but even so still retain all their 
beauty of youth. ˙ www.travel-to-lebanon.com ˙

deitada sobre a Baía de são Jorge, no Mediterrâneo, a cidade foi 
fundada pelos fenícios, no século XV a.c, e posteriormente ocupada 
por gregos, romanos e bizantinos, tendo feito parte do império 
Otomano. esta mescla cultural é visível nos habitantes da cidade, mas 
sobretudo nas ruínas de Baalbek, no Vale Bekka, a norte de Beirute. 
O que ficou dos templos romanos dedicados aos deuses de Mercúrio, 
Vénus e Júpiter são dos mais belos testemunhos da passagem de 
outras civilizações pela localidade, assim como vários monumentos 
religiosos, mandados construir no reinado de Júlio césar, considerados 
dos mais importantes do mundo, e que contam histórias de outros 
povos e reinados.

O interesse arquitectónico de Beirute continua no centro 
histórico da cidade, totalmente reconstruído depois dos 
bombardeamentos, mantendo as suas fachadas de estilo 
árabe e pedras em tons terra, mas ganhando interiores 
modernos. a Torre do relógio, na Place d’etoile, é o ponto 
central da cidade, pois é dali que partem as ruas centrais 
da cidade, repletas de lojas chiques, cafés e restaurantes. 
À noitinha, um mar de gente ruma ao calçadão para ver 
o sol-pôr sobre o Mediterrâneo. a festa continua depois 
no bairro achrafieh, famoso pelos seus bares e clubes. as 
montanhas que rodeiam Beirute, serenas e imponentes, às 
vezes nevadas, vão espreitando toda a agitação. Fazem-no 
há séculos, mas mesmo assim guardam ainda toda a beleza 
da juventude.
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hotel Le gray.  chique, contemporâneo, 
sofisticado e discreto. O Le gray, em Beirute, é a prova 
edificada de que a cidade recuperou do período de guerra e 
renasceu mais bonita do que nunca. 
resultado da experiência e do renome da cadeia 
campbellgray hotels, o Le gray está localizado no centro 
histórico de Beirute, onde ficam alguns dos melhores 
centros comerciais e de entretenimento, e conta com vistas 
espectaculares sobre o Mediterrâneo e sobre a cidade. 
a assinatura do design de interiores é de Mary Fox Linton, 
responsável pela decoração dos 87 modernos e espaçosos 

chic, contemporary, sophisticated and discreet. The 
Le gray, in Beirut, is the built proof that the city has 
recovered from its period of war and has been reborn 
more beautiful than ever. 
resulting from the experience and from the renown of the 
campbellgray hotels chain, the Le gray is located in Beirut’s 
historic centre, home to some of the best shopping and 
entertainment centres and enjoying spectacular views over 
the Mediterranean and over the city.
The interior design has been created by Mary Fox Linton, 
responsible for decorating the 87 modern and spacious 

˙ Le gray Fotografias Photographs



quartos e das duas sensacionais suítes presidenciais do 
quinto andar. O conforto visual é completado pela exposição 
de uma colecção privada de 500 obras de arte, espalhadas 
pelos espaços comuns do hotel. 
Mas o que de facto impressiona no Le gray é a sua abertura 
ao exterior. no terraço do edifício, a piscina azul infinita 
parece estar suspensa sobre a cidade, dando a sensação 
de eternidade. Também instalado no terraço do hotel está 
o Indigo on the Roof, o reconhecido restaurante do hotel, 
que tem na sua carta sobretudo sabores mediterrânicos. 
de referir que a carta de vinhos do restaurante venceu o 
Prémio excelência 2010 da Wine Spectator, pelo que uma 
refeição no Indigo on the Roof não deverá dispensar o 
acompanhamento de um belo vinho. Para que o usufruto 
do hotel seja total, não deixe de visitar o café do Le gray, 
que serve pratos feitos com produtos orgânicos, e o spa 
que, com uma combinação de terapias europeias e de leste, 
promete revigorar corpo e mente.

rooms and the two sensational presidential suites located 
on the fifth floor. The visual comfort is completed by the 
exhibition of a private collection of 500 works of art, spread 
through the communal spaces of the hotel.
But what really impresses at Le gray is its opening to 
the exterior. The blue infinity pool on the building’s roof 
terrace seems to float above the city, as if never ending. 
The hotel’s roof terrace is also home to Indigo on the Roof, 
the hotel’s acclaimed restaurant, with its menu bursting 
with Mediterranean flavours. interestingly, the restaurant’s 
wine list won a Wine Spectator’s excellence Prize 2010, 
ensuring that a meal at the Indigo on the Roof should 
never go without a fine wine. To allow the full enjoyment 
of this hotel, guests must include a visit to the Le gray’s 
café during their stay, with its organic dishes, and the spa, 
which, with its blend of european and oriental treatments, 
promises to reinvigorate body and mind.

˙ www.campbellgrayhotels.com/le-gray-beirut ˙
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restaurante Tawlet.  a história costuma contar-se ao 
contrário: primeiro abre-se um restaurante, depois vêm as enchentes e depois a fama com 
programas de televisão e artigos em jornais e revistas. Mas com Kamal Mouzawak foi diferente. 
este libanês começou por apresentar um programa de televisão sobre comida macrobiótica e 
ensinar crianças de escolas locais os prazeres e benefícios deste tipo de alimentação. depois, 
em 2004 abriu o souk el-Tayeb, o primeiro mercado da cidade de agricultores, com alimentos 
biológicos. a abertura do restaurante Tawlet, um restaurante onde todos os dias há um Chef
de cozinha diferente a preparar refeições com produtos macrobióticos, de inspiração libanesa, 
foi portanto um passo natural. 
de decoração rústica e acolhedora e com largas janelas que permitem entrar luz natural em 
abundância, o Tawlet é um dos locais a não perder numa visita a Beirute. 

˙ tawlet Fotografias Photographs

Tawlet restaurant. The story normally 
reads the other way round: first a restaurant opens, followed by the 
crowds and then the fame with television programmes and articles in 
newspapers and magazines. But with Kamal Mouzawak the story was 
different. This Lebanese began by presenting a television programme 
on macrobiotic food and teaching children from local schools about the 
pleasures and benefits of this kind of diet. Then, in 2004 he opened 
souk el-Tayeb, the city’s first farmers market, with organic produce. 
The opening of the Tawlet restaurant, an eatery in which the Chef 
preparing meals with macrobiotic ingredients is changed on a daily 
basis, was therefore the natural next step.
With cosy, rustic decoration and broad windows letting natural light 
flood in, the Tawlet is a must-see on any trip to Beirut.

˙ www.tawlet.com ˙
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indOOrs   OuTdOOrs
iLuMinaÇãO˙LighTing
CASA Cor   uTiLidades˙uTiLiTies
acessóriOs˙accessOries
MOda˙FashiOn

sarah’s Bag.  É em gemmayze, o bairro artístico 
e boémio de Beirute, que sarah Beydoun está a viver o seu sonho. 
Tudo começou enquanto preparava a sua tese de mestrado sobre a 
prostituição no Líbano e se encontrou com mulheres alojadas em dar 
el amal, também chamada de casa da esperança, uma Ong que ajuda 
à reabilitação daquele tipo de mulheres e de ex-prisioneiros. seguindo 
uma sugestão do director da instituição e a sua paixão por moda, sarah 
Beydoun começou a fabricar artesanalmente malas de senhora com 
estas mulheres. as 12 feitas inicialmente foram vendidas no primeiro 
dia em que sarah abriu uma pequena loja em souk el Zouck, na baixa 
de Beirute – mudar-se-ia depois para gemmayze. nascia assim a 
sarah’s Bag, uma marca que tem já lojas em países como o qatar, 
a Venezuela, a suíça, o Japão, espanha, França e a austrália, e que 
é usada por celebridades como a raínha da Jordânia ou a actriz 
catherine deneuve. Todas as suas peças continuam a ser feitas 
artesanalmente, contando histórias afegãs, numa mistura feliz entre 
contemporaneidade, glamour retro e a cultura pop do Médio Oriente.

˙ Sarah’s bag Fotografias Photographs

in gemmayze, Beirut’s artistic and bohemian quarter, sarah Beydoun 
is living her dream. it all began as she was conducting her field 
research for her Master’s thesis on prostitution in the Lebanon, when 
she was working in the dar el amal (house of hope), an ngO that 
helps rehabilitate former prostitutes and ex-prisoners. Following 
the suggestion of the dar el amal’s director and her passion for 
fashion, sarah Beydoun began making beaded handbags with these 
women. sarah took a small stand in the souk el Zouck in downtown 
Beirut. On the first day her stock of just 12 bags sold out, and sarah’s 
Bag was born. From a small showroom in horsh Beirut, then to new 
headquarters in gemmayze, the brand now has stores in countries 
such as qatar, Venezuela, switzerland, Japan, spain, France and 
australia, and its bags are owned by celebrities such as the queen 
rania of Jordan and actress catherine deneuve. all sarah’s bags 
are still handmade, telling afghan tales, in a happy blend between 
contemporary style, retro glamour and Middle eastern pop culture.

˙ www.sarahsbag.com ˙

© zero ˙ www.zero.se ˙
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duas poltronas, um sofá, uma cama escondida dos olhares alheios e 
uma sala de estar portátil e acolhedora. Sosia, da campeggi, é tudo isto, 
mas pode ser também muito mais. um objecto mutante, dinâmico e 
confortável, ideal para habitações urbanas, que necessitem de brincar 
com o espaço. 

Two armchairs, a sofa, a bed hidden from prying eyes and a portable, 
cosy living room. Sosia, from campeggi, is all of this, but can also be 
much more. a changing, dynamic and comfortable object, ideal for 
urban settings, which need to play with space.

˙ www.campeggisrl.it ˙

Campeggi

objecto Mutante
changing Object

depois do sucesso que a colecção de poltronas e sofás Tea teve, a sancal resolveu lançar agora 
uma outra colecção com o mesmo nome, mas que inclui cadeiras, camas e painéis decorativos. 
Tal como as suas antecessoras, estas peças incorporam acolchoados hexagonais e a 
possibilidade de criar diferentes desenhos, sobretudo no que toca aos painéis de parede. estes, 
para além de função decorativa, podem servir de cabeceira da cama Tea, a primeira estofada 
que a marca coloca no mercado.

Following the success enjoyed by the Tea 
armchair and sofa collection, sancal has 
decided to now launch another 
collection bearing the same name, 
but which includes chairs, beds 
and decorative panels. Like 
their predecessors, these pieces 
include hexagonal padding and 
the possibility to create different 
designs, especially when it comes to wall 
panels. apart from their decorative function, 
these can also be used as a headboard for 
the Tea bed, the first upholstered one put 
on the market by the brand.

˙ www.sancal.com ˙

SanCal

o Mundo é Acolchoado
The World is Padded

patriCia UrqUiola

Cadeiras de Memória
Memory chairs

Nub, a colecção de cadeiras e poltronas de Patricia urquiola, é uma 
viagem na memória ao tempo das avós. Feitas em estrutura de madeira 
natural, cada peça oferece a possibilidade de múltiplas combinações 
de cor. O seu elemento essencial localiza-se, no entanto, nas varas 
das costas cilíndricas, uma obra de marcenaria, feita de forma 
contemporânea e com extrema delicadeza. 

Nub, the chair and armchair collection from Patricia urquiola, 
takes us on a journey into the past and the time of our 
grandparents. Made to a natural wooden structure, each 
piece offers the possibility of multiple colour combinations. 
Their essential element lies however in the rods of the 
cylindrical backs, a masterwork of carpentry, contemporarily 
created with extreme delicateness.

˙ www.patriciaurquiola.com ˙
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Os pavimentos laminados Largo e Elite, da quick-step/Listor, 
continuam a apostar no design, inovação e qualidade. 
À gama Largo, colecção composta por soberbas tábuas 
extra longas e largas (205 x 20,5 cm), foram acrescentados 
dois novos decors: carvalho cinza pacífico e cinza autêntico, 
apostando no branco numa tentativa de transmitir calma 
e esperança, num cenário naturalmente romântico. Já a 
gama Elite é uma colecção de 12 versões de pavimentos em 
carvalho, aos quais foram adicionados quatro novos decors 
este ano. super resistente a riscos graças à tecnologia 
Scratch Guard, com Elite e Largo o aconchego é levado a 
limites nunca antes pisados.

Largo and Elite laminate flooring from quick-step/Listor
is design, innovation and quality conscious as ever.
The Largo range, a collection comprising extra long and 
wide strips (205 x 20.5 cm), how has two new styles: 
Pacific grey oak and authentic grey, where the flooring 
uses white to try and transmit calm and hope in a naturally 
romantic setting. The Elite range is a collection of 12 
versions of oak flooring, joined this year by four new styles.
super scratch resistant thanks to Scratch Guard technology, 
with Elite and Largo comfort is taken to new heights.

˙ www.listor.com ˙

P
u

BLISTOR
Paz Aconchegante
Peace & calm

quick-Step LArgo - Carvalho Cinza Autêntico

quick-Step eLIte - Carvalho escovado
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Stones, a nova colecção de potes e mobiliários da Vondom, pretende 
imiscuir-se na natureza. as suas formas orgânicas e os seus materiais 
neutros permitem integrar-se em praticamente qualquer ambiente, 
tornando-o distinto e elegante.
Todas as peças de Stones permitem a adaptação de iluminação de 
baixo consumo e, tal como os restantes produtos Vondom, estão 
preparadas para ser usadas no exterior, mesmo em condições 
climatéricas adversas.

Stones, the new collection of pots and furniture from Vondom, 
is designed to melt into natural surroundings. its organic 
forms and its neutral materials allow it to be integrated into 
practically any environment, making it distinct and elegant.
every item in the Stones range allows the 
adaptation of low energy lighting, and, as 
in other Vondom products, is treated to 
be used outdoors, even in adverse 
climatic conditions.

˙ www.vondom.com ˙

Vondom

Imiscuida na Natureza
Blending into nature

talenti

Fresca e Despretensiosa
Fresh and unpretentious 

sofás, poltronas, mesas de café, cadeiras 
reclináveis para o sol e vasos compõem a 
colecção Grete, da Talenti. desenhada por gianni 
Veneziano e Luciana di Virgilio, do studio V+T, 
esta é uma colecção feita em metal espandido 
e tubular, que, nos caso das cadeiras e poltronas, 
é enriquecida com almofadas. O seu ar fresco 
torna-a ideal para jardins, espaços ligados à 
moda e locais de convívio. 
estas novas colecções Talenti 2011 contam 
com a direcção artística de Karim rashid.

sofas, armchairs, coffee tables, reclinable sun 
chairs and vases make up the Grete collection, 
by Talenti. designed by gianni Veneziano and 
Luciana di Virgilio, from studio V+T, this is a 
collection made in expanded metal lath and 
tubular metal, which, in the case of the chairs 
and armchairs, is enriched with cushions. its 
fresh air makes it ideal for gardens, fashion 
venues and social settings.
These new Talenti 2011 collections feature 
the artistic direction of Karim rashid.

˙ www.talentisrl.com ˙

LebeLLo

O Conforto é Redondo
Comfort is round

Spinball é a colecção da Lebello de poufs e mesas redondos. o design fresco e 
inovador é conseguido graças à combinação de duas cores, que variam entre os 
cinzas, azuis, verdes 
e brancos, podendo ser depois combinadas de variadíssimas formas e adaptadas a 
diversos ambientes. 

Spinball is the collection of poufs and round tables from Lebello. the fresh and 
innovative design is achieved thanks to the combination of two colours, varying 
between greys, blues, greens and white, which can then be combined in a multitude 
of ways and adapted to a host of settings.

˙ www.lebello.com ˙
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estes objectos coloridos e cónicos têm a história do fascínio do designer ray Power pelo 
folheado de madeira e suas possibilidades de manipulação. Air é o nome da colecção de 
candeeiros de natureza quase selvagem, mas que, ainda assim, vão ao encontro de modelos 
mais clássicos. Feitos à mão, estes objectos venceram o red dot 2010, na alemanha, e o good 
design, em chicago. 

These colourful, conical objects reflect the long fascination of designer ray Power for wood 
veneer and what its pliability can afford. Air is the name of the lamp collection, almost wild in 
nature, but which nevertheless fits with more classic models. handmade, these objects have 
won the red dot 2010, in germany, and the good design, in chicago. 

˙ www.lzf-lamps.com ˙

Frescos, orientados especialmente por linhas contemporâneas, 
sem, no entanto, esquecerem alguns traços clássicos. são 
assim os artigos de iluminação da envy, uma marca da FB 
internacional, empresa que fabrica artigos de iluminação 
decorativa há mais de 23 anos. 
Urban Chic, uma das linhas da marca, evidencia esta ligação 
entre contemporâneo e clássico, graças aos quatro blocos da 
base, sobrepostos de forma irregular, e ao topo do objecto, 
de linhas circulares e harmoniosas.  

Fresh and designed especially to contemporary lines, yet 
without forgetting some classic elements. These are the 
lighting items from envy, a brand from FB internacional, which 
has been making decorative lighting products for over 23 years.
Urban Chic, one of the brand’s ranges, reveals this connection 
between the contemporary and the classic through four 
irregularly overlapped base blocks, and through the circular, 
harmonious lines of the object’s top.

˙ www.lighting-envy.com ˙

enVy

Contemporaneidade Contida
subtle contemporariness

lzf

Luz Poética
Poetic Light

Miriam Mirri desenhou para a by Steel um candeeiro de exterior 
inspirado no trevo. Disponível em vários tamanhos, o Clover é um 
candeeiro de mesa, mas pode ser também um candeeiro de tecto. 
o objecto irradia luz pela larga abertura que tem numa das pontas, 
mas também através das várias brechas que acolhe, como que a 
imitar os recortes das folhas dos trevos. 

Miriam Mirri has designed an outdoor lamp for by Steel that has 
its inspiration in clover. Available in various sizes, the Clover is 
a table lamp, but can also be a ceiling lamp. the object radiates 
light through a broad opening located at one of it points, but also 
through the various slits it features, as if imitating cut-outs of 
clover leaves.

˙ www.bysteel.it ˙

by SteeL

Inspiração Botânica
botanic Inspiration





a casa cor, maior evento de arquitectura e decoração da 
américa Latina e um dos maiores do mundo, completa 25 
anos sob o tema da tecnologia. até 12 de Julho estarão 
em exposição no Jockey club de são Paulo, no Brasil, 106 
ambientes distintos, distribuídos em quatro mostras 
conjuntas: a própria casa cor, exposição mais antiga, onde 
são exibidas as tendências em arquitectura, decoração 
e paisagismo; a casa Kids, voltada para a família; a casa 
hotel, dirigida a profissionais de hotelaria e turismo; e 
a mostra casa Talento, uma oportunidade para que os 
jovens designers e artistas brasileiros mostrem o seu 
potencial. ao todo são 56 mil metros quadrados, onde 
estarão em exposição as últimas tendências na decoração 
e arquitectura. 
O Banheiro Público unissex, da arquitecta Mayra Lopes, é uma 
das peças em destaque por explorar o universo tecnológico 
– a luz e o som são controlados por i-Pad, segundo o sistema 
savant que usa tecnologia Macintosh, da apple. chama 
também a atenção o Loft Tecnológico, que tem controlo 
electrónico dos gastos de cada electrodoméstico num 
painel gourmet, na zona da cozinha, 

CASA COR
25 Anos e o tema da tecnologia
25 Years to the Theme of Technolog

casa cor, Latin america’s major architecture and decoration 
event and one of the largest in the world, celebrates 
25 years to the theme of technology. until July 12, 106 
different environments will be on display in the são Paulo 
Jockey club in Brazil, spread over four joint exhibitions: casa 
cor itself, the oldest exhibition, where the latest trends 
in architecture, decoration and landscaping are on view; 
casa Kids aimed at families; casa hotel, aimed at hotel and 
tourism professionals; and the casa Talento show, offering a 
chance for young Brazilian designers and artists to show off 
their potential. The exhibition space covers a total area of 
56,000 square metres, providing a showcase for the latest 
market innovations. 
The unisex Public Bathroom, by architect Mayra Lopes, is 
one of the highlights of the event to explore the world of 
technology – light and sound are i-Pad controlled, using the 
savant system, which uses Macintosh technology from apple. 
another highlight is the Technological Loft, which features 
electronic control for use of each domestic appliance in a 
gourmet panel, in the kitchen zone,

© Adriana barbosa
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e uma ligação para o i-Pod na casa de banho, na zona do chuveiro, a que acrescem outras 
regalias tecnológicas. Já o loft assinado por ana Bartira Brancante destaca-se pelas variações 
de azuis e verdes, pela sua luminosidade e pelo aproveitamento inteligente do espaço.
Também em exposição, e como homenagem aos 25 anos da casa cor, Paula Magaldi produziu 
um muro verde, a que chamou greenWall ceramic, e que parece dar as boas-vindas aos 
visitantes. Foi esse mesmo verde que a artista escolheu para o tecto do ambiente que expôs 
na casa cor deste ano, e que combina na perfeição com os tons terra e branco do mobiliário que 
seleccionou. Para além da mostra das novidades, a casa cor faz uma revisitação dos seus 25 
anos, reunindo os momentos mais marcantes do certame, numa exposição com curadoria da 
arquitecta Olga Krell. são ambientes, produtos e tendências que revelam o caminho que a casa 
cor percorreu até se tornar numa das mais importantes exposições do género do mundo.

© Pitanga Comunicação

and an i-Pod connection in the bathroom, in the shower area, joined by other technological 
surprises. The loft signed by ana Bartira Brancante stands out for the variations of blue and 
green, for its light and the intelligent use of space.
also on show, and paying tribute to 25 years of casa cor, Paula Magaldi has produced a green wall, 
known as ‘green Wall ceramic’, which seems to welcome visitors to the event. This same colour 
was chosen by the artist for the ceiling of the environment she exhibited at this year’s casa 
cor, and which combines perfectly with the earthy tones and white of the furniture she chose. 
Besides revealing new ideas and products, casa cor takes a look back at its 25 years, bringing 
together the most striking moments of the show in an exhibition organised by architect Olga 
Krell. here we learn of environments, products and trends along the path trodden by casa cor on 
its way to becoming one of the most important exhibitions in the world.

˙ www.casacor.com.br ˙
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rOca LisBOa gaLLerY

˙ www.roca.com ˙

The roca Lisboa gallery has opened in a small palace 
of elegant columns, wooden stairways and flooring, 
decorative ceilings and countless windows letting in 
a wealth of light. Following openings in Barcelona and 
Madrid, the spanish multinational has chosen the 
Portuguese capital in which to open a space boasting 
five storeys, where, on the ground floor, the brand offers 
visitors an interactive journey through its history, in a 
sophisticated environment of black and grey. On the 
subsequent floors, each white and flooded with daylight, 
roca displays the most varied of bathroom solutions 
by renowned designers and architects. The fourth floor 
is reserved for temporary exhibitions, conferences and 
functions – until the end of October classical pieces can 
be viewed that tell of the history of personal hygiene, 
highlighted by the sanitary ware of the legendary sissi.
The roca Lisboa gallery is located in restauradores, in 
Lisbon, and aims to be more than just a showroom, rather 
a place of emotions, where a creative dialogue with 
customers is encouraged.

É num majestoso palacete de colunas elegantes, escadas 
e pisos de madeira, tectos ornamentados e numerosas 
janelas que proporcionam uma luminosidade radiante 
que abriu o roca Lisboa gallery. depois das aberturas em 
Barcelona e em Madrid, a multinacional de origem espanhola 
escolheu a capital portuguesa para abrir um espaço que 
cinco pisos, onde, no rés-do-chão, a marca proporciona aos 
visitantes uma viagem interactiva pela sua história, num 
ambiente sofisticado pelo preto e o cinzento. nos pisos 
seguintes, todos brancos e inundados pela luz do dia, a roca 
exibe as mais variadas soluções de designers e arquitectos 
de renome para o espaço do banho. O quarto piso está 
reservado para exposições temporárias, conferências e 
tertúlias – até ao final de Outubro podem ser vistas peças 
clássicas que contam a história da higiene pessoal, com 
destaque para as louças da lendária sissi. 
O roca Lisboa gallery fica situado nos restauradores, em 
Lisboa, e pretende ser mais do que um espaço de venda, 
mas antes um lugar de emoções, onde é estimulado um 
diálogo criativo com os clientes. 

P
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BROCA LISBOA GALLERy 
Palco de emoções
Venue of emotions
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simone Micheli desenhou para a casamania objectos que, 
acredita, trarão sorte a todos aqueles que os pendurarem 
nas paredes de sua casa. as peças de Good Luck estão 
disponíveis em branco ou vermelho. estes pequenos 
recipientes, que quase parecem malaguetas, servem para 
funções tão díspares, como guardar chaves ou ser a casa
de múltiplas ervas aromáticas. 

simone Micheli has designed objects for casamania, which, 
he believes, will bring luck to all those who hang them on 
the walls of the houses. The Good Luck pieces are available 
in white or red. These small recipients, which look almost 
like chilli peppers, serve a wide range of functions, including 
storing your keys, or providing a home for a choice of herbs.

˙ www.casamania.it ˙

CaSamania

bem-vinda, Sorte
Welcome Luck

dois em um: um espaço de armazenamento de revistas, 
jornais, documentos ou cartas e, simultaneamente, um 
quadro de parede onde é possível pendurar fotografias, 
notas ou lembretes. É assim o Pantone Wallstore, desenhado 
por John green para a seletti. Feito artesanalmente, o 
Pantone Wallstore está disponível em azul claro, cinzento, 
amarelo, roxo, rosa, vermelho e verde. 

Two in one: a space for storing magazines, newspapers, 
documents or letters and, at the same time, a wall painting, 
where you can hang photos, notes or reminders. This 
describes the Pantone Wallstore, designed by John green for 
seletti. handcrafted, the Pantone Wallstore is available in 
light blue, grey, yellow, purple, pink, red and green.

˙ www.seletti.it ˙

Seletti

Paredes Coloridas
colourful Walls

Para todos aqueles que detestam ver comida desperdiçada, 
serge atallah desenhou para a normann copenhagen um 
doseador dobrável para esparguete. de design funcional e 
fácil de guardar numa gaveta, este utensílio permite dosear 
esparguete para duas, três, quatro, cinco, seis ou até para 
600 pessoas, em opções de combinação intermináveis. 

For anyone who hates to see food go to waste, serge 
atallah has designed a foldable spaghetti dozer for normann 
copenhagen. Functional in design and easy to store in a 
drawer, this utensil allows you measure out the right amount 
of spaghetti for two, three, four, five, six or even 600 people, 
in endless combinations of options.

˙www.normann-copenhagen.com ˙

normann Copenhagen

Adeus ao Desperdício
Farewell to Waste

O sentido da visão está por detrás do conjunto 
Nice on Ice, desenhado para a covo. com 
design de Katherine Krizek, trata-se de um 
conjunto de seis pequenos copos e um jarro 
para o gelo, pensados para servirem licor. do 
conjunto, destacam-se as transparências e as 
formas sinuosas de Nice on Ice, pensadas para 
realçar o prazer de tomar aquela bebida. 

CoVo

o Prazer Começa nos olhos
Pleasure starts with the eyes

The sense of sight lies behind the Nice on Ice set, created by covo. 
With design by Katherine Krisek, this is a set of six small glasses and 
a jar for ice, designed for serving liqueur. highlights of the Nice on 
Ice set include its transparent nature and sinuous forms, perfect for 
emphasising the pleasure of drinking.

˙ www.covo.it ˙
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a represtor, empresa especializada em sistemas de controlo e 
protecção solar, lançou uma nova geração de caixas de estores 
com três conceitos distintos de sombreamento: CAIXINOVA R 
para estores exteriores de enrolar, CAIXINOVA SG para estores 
exteriores de enrolar orientáveis e TERMOPAC para extores 
exteriores de recolher orientáveis. Pré-fabricadas em poliestereno 
expandido de alta densidade, possibilitam uma aplicação simples, 
rápida e segura. com elevada capacidade de isolamento térmico e 
acústico, que permite uma redução no consumo de energia, estas 
três novas caixas distinguem-se também por assegurar uma maior 
longevidade e fiabilidade dos estores e respectivos mecanismos.

represtor, specialising in solar control and protection systems, has 
launched a new generation of blinds with three different shading 
concepts: CAIXANOVA R for exterior roller blinds, CAIXANOVA SG 
for directional exterior roller blinds, and TERMOPAC for directional 
exterior pull retractable blinds. Prefabricated in high density 
polystyrene, they allow simple, quick and safe installation. With 
excellent thermal insulation and soundproofing capacity, ensuring 
the reduction in energy use, these three new blinds also stand 
out for the long-lasting and reliable nature of the blinds and their 
respective mechanisms.
˙ www.represtor.com ˙

REPRESTOR
Nova geração de Caixas de estores
new generation of Blinds

O Vortex 1 é o novo aspirador para piscinas da Zodiac Pool care. de design original, 
vem equipado com as últimas tecnologias para optimizar a limpeza da sua piscina. 
Para além disso, tem aspiração ciclónica, é leve, pequeno, de fácil manuseamento 
e de baixo consumo energético (menos 50% do que os aspiradores normais). 
O Vortex 1 pode ser utilizado em qualquer tipo de piscina até 10x5m, sendo
que adapta o seu movimento em função das medidas e formas da piscina, 
garantindo uma limpeza perfeita do fundo e podendo mesmo subir as paredes 
em determinados casos.

Vortex 1 is the new swimming pool vacuum cleaner from Zodiac Pool care. Boasting 
original design, it comes fitted with the latest technology to ensure cleaning 
excellence in your pool. Besides this it features cyclonic cleaning, it’s light, small, easy 
to handle and uses little energy (50% less than normal vacuum cleaners).
The Vortex 1 can be used in any kind of pool, of up to 10 x 5 metres, as it adapts its 
movement according to the measurements and shape of the pool, ensuring perfect 
cleaning of the pool floor and is also able to climb the walls in certain cases. 

˙ www.zodiac-poolcare.com ˙
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BzODIAC
Aspirar Piscinas tornou-se Fácil
Vacuuming Pools has Become easy
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With 34 years of experience under its belt, Torneiras roriz, s.a. can boast a varied range of metal-sanitary products, 
produced entirely in Portugal.
The high quality of every range and solution presented by our team of designers demonstrates the impressive standards 
of national work carried out by the brand, with particular focus on the professional sector, having responded exceptionally 
to unique partnerships with architects such as eduardo souto de Moura and carvalho araújo. 
With various commercial partners in the Portuguese and international markets, Torneiras roriz, s.a. presents a new product 
catalogue, not only for bathroom areas, but also for innovative kitchen mixer taps.
attentive to new technologies, we strive for constant renewal and progress, and we are currently in the process of updating 
the brand’s website, making it more attractive and accessible for our customers.
With an eye to the future, the quality and beauty of products manufactured by Torneiras roriz, s.a. are already beginning 
to invade the Brazilian market, and shortly they will also reach angola. 

rua dos coleiros, nº 84 - Parque industrial de adaúfe

4710 – 589 Braga

Tel. +351 253 607 740 ˙ Fax +351 253 627 223

˙ www.torneiras-roriz.pt ˙ info@torneiras-roriz.pt

IF - Distribuido por Valadares

Os 34 anos de experiência da empresa Torneiras roriz, s.a. 
autenticam-se numa gama diversificada de produtos metalo-sanitários 
com produção 100% nacional.
a elevada qualidade de cada linha e solução apresentadas pela nossa 
equipa de designers patenteia o rigor do trabalho nacional levado a 
cabo pela marca, com particular enfoque para o segmento profissional, 
tendo já respondido sublimemente a parcerias únicas com arquitectos 
como eduardo souto de Moura e carvalho araújo.
com diversos parceiros comerciais no mercado português e 
internacional, as Torneiras roriz, s.a. apresentam um novo catálogo de 
produtos, não só para as áreas do banho, mas também com inovadores 
monocomandos de cozinhas.
atenta às novas tecnologias, procuramos uma constante renovação e 
progresso, estando em processo de remodelação do website da marca 
de modo a torná-lo mais atractivo e acessível aos nossos clientes.
de olhos postos no futuro, a qualidade e beleza dos produtos 
fabricados pelas Torneiras roriz, s.a. começam já a invadir o mercado 
brasileiro e, dentro em breve, chegarão também a angola.

P
u

BRORIz
o Melhor em Português
The Best of Portuguese 

CozINHA - distribuido por W2007

CA1 - distribuido por W2007
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Animal Snakes, da Just cavali, é para mulheres de personalidade forte. 
esta nova colecção de edição limitada é constituída unicamente por 
dois colares com pendentes em forma de serpente. 
Feitos em aço inoxidável e adornados com cristais swarovski, estes 
dois colares estão disponíveis em dourado e prateado, duas cores 
intemporais que rimam com elegância e graciosidade. 

Animal Snakes, from Just cavali, is for women with a strong personality. 
This new limited edition collection is made up of just two necklaces 
with snake shaped pendants.
Made from stainless steel and adorned with swarovski crystals, these 
two necklaces are available in gold and silver, two timeless colours that 
rhyme with elegance and gracefulness.

˙ www.robertocavalli.com  ˙

JUSt CaVali

A Sensualidade das Serpentes
The sensuality of snakes

a primeira colecção de óculos de sol Boss Orange é uma fusão do estilo 
clássico com tendências contemporâneas e urbanas. são objectos cool 
e despreocupados, de dimensões largas, que se distinguem pela sua 
aparência jovem, cores cativantes e detalhes únicos. 
estes novos modelos incluem o logótipo da marca estilizado 
e perfurado, a recordar outros acessórios da Boss.

The first Boss Orange sunglasses collection is a fusion of the classic 
style with contemporary urban trends. it contains cool and relaxed 
objects, with broad dimension, which stand out for their youthful 
appearance, captivating colours and unique details.
These new models include the brand’s perforated stylised logo, 
reminiscent of other Boss accessories.

˙ www.hugoboss.com ˙

BoSS orange

Clássico Cool
classic cool

Os cintos, porta-moedas e echarpes que compõem a colecção 
Primavera-Verão 2011 da caramelo são funcionais, versáteis e cheiros 
de cor. há cintos para usar na cintura, outros trançados e dobrados 
para looks mais atrevidos, carteiras trabalhadas com diferentes tipos 
de pele e echarpes com estampados coloridos e atrevidos. a elegância 
é sempre o elemento comum entre todos os objectos.

The belts, purses and scarves making up the spring-summer 2011 
collection from caramelo are functional, versatile and packed with 
colour. There are belts to wear around your waist, other braids and 
furls for more daring looks, handbags in different kinds of leather and 
scarves with bold and colourful prints. elegance is always the common 
denominator for all these objects.

˙ www.caramelo.com ˙

Caramelo

elegância Colorida
colourful elegance
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castanho, bege e vermelho são os tons mais quentes e nos 
quais a Massimo dutti aposta para esta Primavera-Verão. 
inspirada nas aventurosas expedições de caça, a linha Safari 
Girl concilia um estilo verdadeiramente casual, sem esquecer 
o lado mais citadino de cada peça. entre as texturas 
eleitas, a marca optou pela leveza do linho e do algodão, 
contrastando com a elegância e beleza da pele.
Tudo para garantir a máxima versatilidade em diversas 
situações, decidindo-se pela excelência dos artigos 
Massimo dutti.

Brown, beige and red are the warmest of colours and 
ones which Massimo dutti features in its spring-summer 
collection. inspired by adventurous hunting expeditions, the 
Safari Girl range combines a truly casual style with the more 
urban side to each piece. amongst the textures chosen, the 
brand has opted for the lightness of linen and of cotton, 
contrasting with the elegance and beauty of leather.
all to ensure the height in versatility in different situations, 
while highlighting the excellence of Massimo dutti items.

˙ www.massimodutti.com ˙

Safari girl

Cores terra
earth colours

descobrir, explorar e brincar com o mundo repleto de flores, 
folhas e raízes que a floresta da amazónia proporciona é o 
mote da nova colecção Amazonista da Melissa.
depois do sucesso do modelo Royale em preto e branco, a marca de sapatos 
de plástico pintou e coloriu as divertidas sabrinas de porte clássico-futurista com 
novas tonalidades, entre elas o castanho e bege, bege e dourado, coral e negro total. 

discovering, exploring and playing with the world full of flowers, leaves and roots provided by the 
amazon forest is the motto behind the new collection Amazonista from Melissa. Following the success of 
the Royale model in black and white, the plastic shoe brand has painted and coloured the fun classical-futurist style 
platform pumps in new colours, amongst them beige, beige and gold, and black.

˙ www.melissaplasticdreams.com ˙

meliSSa amazoniSta

um Verão na Selva
a summer in the Forest



88˙ P u B L i r e P O r Ta g e M

house  ˙  Publ i reportagem ˙  89  

as idades da alimentação 
no masculino

conforme vamos envelhecendo, as nossas necessidades vão-se alterando, e isto não é válido 
apenas para os gostos, os sonhos, as atividades lúdicas e os amores, mas também em termos 
nutricionais. a alimentação que fazemos deve adequar-se à nossa idade e às diferentes 
necessidades do nosso organismo, quer de calorias quer de nutrientes, para um cuidado 
específico do nosso cérebro, músculos e ossos.

na casa dos 20 anos, além de uma vida profissional intensa, onde é preciso dar provas do que 
valemos para podermos progredir, há também grande solicitação social, com saídas noturnas 
e encontros de amigos. Por incrível que pareça, é por volta dos 27 anos que acontecem os 
episódios de grandes depressões, provavelmente fruto do acumular do stresse, derivado 
do peso do convívio social e de longas horas de trabalho. simultaneamente, e também 
fazendo parte da causa das depressões e desajustes emocionais e afectivos, existe uma má 
alimentação, com excesso de açúcar e alimentos processados, de consumo dito rápido, más 
gorduras e muitas calorias, sem a ingestão suficiente de vitaminas e minerais. Todos sabemos 
que o equilíbrio do nosso organismo é feito pela quantidade correta de vitaminas e minerais, e 
que isso interfere na nossa própria capacidade cerebral, de raciocínio e de resposta ao stresse.

a década dos 20 é quando as hormonas de construção dos músculos atingem o seu pico, mas 
é também a última hipótese de fabricar osso novo, pois quando chegar aos 30 o esqueleto vai 
estar totalmente terminado. uma dieta pobre impede que consiga fazer ambas coisas: criar 
músculo e osso. da mesma forma, comer mal aumenta o risco de aumentar o peso, diminuir a 
saúde e ficar deprimido. nesta década da vida, troque a fast food por comida saudável, incluindo 
na sua dieta as bagas vermelhas (morangos, framboesas, mirtilos e amoras), a linhaça, carnes de 
aves e muitos, mas muitos vegetais.

depois dos 30 anos, o metabolismo que permitia queimar as calorias dos muitos disparates 
da alimentação, como doses reforçadas de hambúrgueres e batatas fritas, decresce à taxa 
de 1% a cada quatro anos. É perfeitamente possível o aumento de gordura corporal, mesmo 
que a balança ainda não acuse aumento de peso. de acordo com o american Journal of clinical 
nutrition, os cientistas descobriram que mesmo os homens que conseguiam manter o mesmo 
peso até aos 40 anos, ganhavam em média 1300 gramas de gordura por cada década, perdendo 
o mesmo peso em músculo.

as you age your needs change and this is true not only of tastes, dreams, leisure activities 
and loves, but also in terms of food. What you eat should be appropriate for your age and the 
different needs of your body, whether calories or nutrients, to give your brain, muscles and 
bones the specific care they require.

during your 20s, besides a busy professional life, where you need to prove yourself if you 
want to succeed, there is also a major social element to consider, going out in the evenings and 
meeting up with friends. as incredible as it may seem, episodes of major depression can happen 
at around the age of 27, probably caused by the build-up of stress, caused by the burden of 
social life and long work hours. at the same time, and also representing a part of the cause for 
depressions and emotional problems, men can have a bad diet, with an excess of sugar and 
processed foods, so-called fast food, with bad fats and many calories and insufficient intake 
of vitamins and minerals. everyone knows that your body’s balance is achieved through the 
right amounts of vitamins and minerals, and that this interferes with your brain capacity, your 
capacity for reasoning and for coping with stress. 

The 20s is when muscle building hormones reach their peak, but this is also your last chance 
to make new bone, as when you make it to your 30s, your skeleton is completed. a poor diet 
can prevent you from achieving both things: creating muscle and bone. Likewise, eating badly 
increases the risk of gaining weight, diminishing health and becoming depressed. during this 
decade of life, swap fast food for healthy food, and include berries (strawberries, raspberries, 
blueberries and blackberries), linseed, white meats and plenty of vegetables. 

after you reach 30 your metabolism that allowed you to burn the calories of many eating 
blunders, such as oversized portions of burgers and chips, declines at a rate of 1% for every 
four years. an increase in body fat is very possible, even when the scales don’t show any actual 
increase in weight. according to the american Journal of clinical nutrition, scientists have 
discovered that even men who manage to maintain the same weight up to the age of 40 gain 
on average 1300 grams of fat with every decade, losing the same amount in muscle. 

The eating ages of the Male 
specimen 
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a culpada é a testosterona, ou melhor, a sua diminuição, já que depois dos 30 anos 
os níveis desta hormona decaem até 1% por ano, o que torna mais difícil construir e manter 
o metabolismo de construção de músculo. Por outro lado, é também nesta faixa etária 
que a pressão arterial aumenta cerca de 4 pontos por década e começa a degeneração 
das articulações.

na casa dos 30, coma peixe de água fria todas as semanas, como salmão, bacalhau, truta, atum, 
carapau ou sardinha. Os óleos benéficos destes peixes atrasam a degeneração das cartilagens 
e reduzem os fatores que causam inflamação. inclua meia chávena de feijões, uma banana e uma 
mão cheia de passas de uva na alimentação diária, que irão aumentar o consumo de potássio. 
Também todos os dias, coma uma mão cheia de amêndoas, amendoins e nozes, excelentes fontes 
de arginina, um aminoácido que melhora a circulação do sangue. coma brócolos e pimentos, 
cheios de vitamina c e e, dois nutrientes que combatem os radicais livres. e nas refeições em 
restaurantes prefira alimentos grelhados ou cozidos, acompanhados por vegetais.

chegados aos fantásticos 40, apesar de ser uma idade de ouro, já muitos homens enfrentam 
a perda de cabelo, as rugas e o cabelo branco. Mas isso são apenas pormenores. infelizmente, 
nesta altura cerca de 30% dos homens podem já ter cancro da próstata assintomático, de 
acordo com o Barbara ann Karmanos cancer institute. É um cancro que já existe, mas que é 
quase indetetável e sem sintomas. a década dos 40, por muito que custe, pode ser rotulada 
como “a década da doença”.

até aos 44 anos os acidentes são a causa mais provável de morte, mas após os 45 as doenças 
de coração passam a ser a maior ameaça. Mas há outros problemas à espreita, como os 
melanomas, degeneração macular (a maior causa de cegueira) e a obesidade, principalmente 
a obesidade abdominal, a mais perigosa para a saúde cardiovascular.

nesta fase, comece a usar um sistema de pontuação para a sua alimentação: 2 pontos para 
a salada, 3 pontos para um aperitivo, 2 para uma entrada, 4 para a sobremesa e 2 para uma 
bebida alcoólica. O segredo é não ultrapassar os 6 pontos, o que quer dizer que se quiser 
comer sobremesa só pode comer uma salada ou uma entrada. Junte duas batatas-doces ao seu 
menu semanal, ricas em beta-caroteno (que diminui o risco de cancro), e prefira o atum como 
fonte proteica, sem gordura saturada e rico em óleos ómega. Para o elevado risco de cancro 
da próstata, coma 3 castanhas do Pará (também chamadas do Brasil ou do Maranhão) por dia, 
que lhe fornecem 300 microgramas de selénio. Meia chávena de cogumelos também é outra 
opção, pois têm quase 20% da quantidade de selénio que deve ser ingerida diariamente. coma 
duas doses de vegetais por dia, como espinafre, couves-de-bruxelas e brócolos. e todos os dias 
agarre numa mão cheia de passas de uva ou beba um pequeno copo de vinho tinto, para zelar 
pelo colesterol e pela saúde das artérias.

The cause for this is testosterone, or better put, its reduction, as from the age of 30 the levels 
of this hormone fall by up to 1% per year, making it more difficult to build and maintain the 
muscle construction metabolism. On the other hand, it is also during this age group that blood 
pressure increases by about four points per decade and joint degeneration begins.

in your 30s you should eat coldwater fish every week, such as salmon, codfish, trout, tuna, horse 
mackerel or sardines. The beneficial oils of these fish slow down cartilage degeneration and 
reduce factors that can cause inflammation. include half a cup of beans, a banana and handful 
of raisins in your daily regime, to increase your potassium intake. also, eat a handful of almonds, 
peanuts and walnuts, excellent sources of arginine, an amino acid that improves blood circulation. 
eat broccoli and peppers, packed with vitamins c and e, two nutrients that fight free radicals. and 
when eating in restaurants, choose grilled or boiled meats, accompanied with vegetables.

When you reach your glorious 40s, despite this being a golden age, many men are already 
dealing with hair loss, wrinkles and greying hair. But these are just details. unfortunately, at 
this age about 30% of men could already have asymptomatic prostate cancer, according to 
the Barbara ann Karmanos cancer institute. This is a cancer that can already exist, but which 
is almost impossible to detect and symptom free. The 40s, as much as it hurts, can be labelled 
“the decade of illness”.

up until the age of 44 accidental death is the most probable cause of death, but after 45, 
heart disease becomes the greatest threat. But there are other problems to consider, such 
as melanomas, macular degeneration (the greatest cause of blindness) and obesity, and in 
particular abdominal obesity, the most dangerous for cardiovascular health.

in this phase, start using the points system in your diet: 2 points for a salad, 3 points for an 
aperitif, 2 for a starter, 4 for a dessert and 2 for an alcoholic drink. The secret lies is not going 
over the 6-point mark, which means if you want to eat a dessert you can only eat a salad or a 
starter. add sweet potatoes to your weekly menu, rich in beta-carotene (reducing the risk of 
cancer), and favour tuna as a source of protein, without saturated fat and rich in omega oils. For 
the high risk of prostate cancer, eat three Brazil nuts a day, providing you with 300 micrograms 
of selenium. half a cup of mushrooms is another option, as it has almost 20% of your daily 
selenium needs. eat two servings of vegetables each day, such as spinach, Brussels sprouts 
and broccoli. and every day grab a handful of raisins or drink a glass of red wine to look after 
your cholesterol levels and the health of your arteries. 
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˙ Mercedes-BenZ cOncePT cLasse a

dinâmico e enérgico
O novo Mercedes-Benz concept classe a marca um novo ritmo cardíaco nos veículos da marca: mais dinâmico, arrojado e enérgico.
O automóvel, que vai buscar inspiração ao famoso Mercedes-Benz de Janis Joplin, a irreverente cantora que revolucionou a música 
na década de 70, foi apresentado no salão automóvel de shanghai e chegará à europa durante o próximo ano. 
esguio, desportivo e agressivo, a diferença neste concept classe a nota-se imediatamente no seu exterior. Os grupos ópticos 
dianteiros surgem rasgados, organizados em forma de asa dentro do foral, recorrendo à tecnologia Led. 

˙ Andreia barros Texto Text ˙ Mercedes-benz Fotografias Photographs

dynamic and energetic 
the new Mercedes-benz Concept A-Class is the first heartbeat in a new generation of the make’s vehicles: more dynamic, 
daring and energetic. the car was presented for the first time at the Shanghai Auto Show to the sound of a new version 
of the Janis Joplin classic “Mercedes-benz”, revealing a modern and more relaxed style. the concept looks set to become 
reality in europe sometime next year.
Sleek, sporty and forceful, the difference in this Concept A-Class is immediately obvious in its exterior design. the 
aggressively styled front light clusters, organised in a wing shape, feature full LeD headlights.
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Front wheel drive and fitted with a four cylinder 
turbocharged two-litre engine that sends 210 
horsepower to the wheels via a dual-clutch 
transmission, this car isn’t just a pretty face; it’s 
fast and powerful too.
as for the car’s interior, with its fighter jet styling, 
your attention is drawn to the wing-shaped 
instrument panel, with its innovative clear 
stretchable fabric covering. The vents, knobs and 
gauges have red backlighting, made to look like 
the afterburner of a jet engine. completing the 
interior’s aerodynamic feel, the shift lever has been 
designed to resemble a reverse thrust control. 
efficient (using 31% less fuel than its predecessor) 
and unique in its driving experience, the new 
Mercedes-Benz concept a-class enjoys the 
comfort, efficiency and safety of cars within 
the brand’s luxury segment.

˙ www.mercedes-benz.pt ˙

com tracção dianteira e equipado com um motor a 
gasolina de quatro cilindros turbo de dois litros e 
210cv de potência, e associando a uma transmissão 
de dupla embraiagem, o automóvel é não só bonito, 
mas sobretudo potente e rápido. 
dentro do habitáculo, de inspiração aeronáutica, o 
primeiro olhar vai para o painel de instrumentos, com 
a forma da asa de um avião e um revestimento têxtil 
translúcido e elástico. Os mostradores no painel de 
instrumentos são vermelhos e as saídas de ar têm 
reminiscências dos motores de avião a jacto.  
a completar o design aerodinâmico, está a alavanca 
das mudanças, semelhante a uma alavanca de um 
comando de inversão de impulso. 
eficiente (consome menos 31% de combustível do 
que o seu antecessor) e único na experiência de 
condução, o novo Mercedes-Benz concept classe a 
junta a tudo isto o conforto, a eficácia e a segurança 
dos veículos pertencentes ao segmento de luxo  
da marca.
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˙ MareTa VieW  

Mergulho de serenidade 
na costa mais badalada do Verão português ainda parecem existir locais que ficam longe do rebuliço que enche o 
algarve nos meses de maior calor. em frente ao mar, à areia branca e às águas cristalinas do Oceano atlântico, o Mareta 
View, Boutique Bed & Breakfast, beneficia dessa brisa marítima e do azul e verde que inundam toda a paisagem.
O espaço do hotel boutique foi recentemente remodelado, dando origem a um dos mais interessantes locais de 
descanso do Barlavento algarvio. Pequeno – são apenas 17 quartos, oito dos quais com vistas privilegiadas sobre o mar 
– e acolhedor, são as águas cálidas do seu jacuzzi, instalado no jardim tropical do hotel, que chamam a atenção. apreciar 
o pôr-do-sol neste jacuzzi de exterior, enquanto se saboreia um cocktail fresco, pode curar todas as feridas de um ano 
intenso de trabalho.

˙Andreia barros Ferreira Texto Text ˙ Mareta View boutique bed & breakfast Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given
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dive into the calm
iOn the busiest coastline of the Portuguese summer there still seem to be places that remain far from the hustle and 
bustle that takes over the algarve during the hottest months. Facing the sea, the white sand and the crystal clear 
waters of the atlantic Ocean, Mareta View Boutique Bed & Breakfast enjoys a sea breeze and the blue and green 
flooding the landscape.
The boutique hotel has been recently renovated, making way for one of the most interesting relaxation venues in the 
western half of the algarve. small – it contains just 17 rooms, 8 boasting exceptional sea views – and welcoming, the 
warm waters of the jacuzzi located in the hotel’s tropical garden provide one its major highlights. 
enjoying the sunset from this outdoor jacuzzi, while sipping a chilled cocktail is sure to send packing the stress built 
up over a tough year of work.

˙ www.maretaview.com ˙
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3 ˙ a essência da qualidade do genuíno estilo italiano 
associa-se à criatividade e inovação, dando origem a uma 
colecção de malas verdadeiramente elegantes e femininas, 
além de «amigas» do ambiente.
as Big Bubble Bags são feitas a partir de plástico reciclado, 
conferindo uma essência transparente, mas cheia de cor, charme 
e originalidade. depois das linhas Eco Classic, Eco Trip e Eco², a Eco Chic 
Summer 2011 apresenta novos modelos, tais como a EcoElle. a bolsa está 
disponível em 14 tons e padrões diferentes,  incluindo estampado zebra, prata e ouro, 
tendo alça de ombro e de mãos em PVc. 

The essence of the quality of genuine italian style is combined with creativity and innovation to make way for a 
collection of truly elegant and feminine bags, while at the same time environmentally friendly.
Big Bubble Bags are made from recycled plastic, giving them a transparent nature, yet full of colour, charm and originality.
after Eco Classic, Eco Trip and Eco², Eco Chic Summer 2011 presents new models, such as EcoElle. The bag is available in 
14 different colours and patterns, including zebra print, silver and gold, with a shoulder strap and hand strap in PVc.

˙ www.bigbubblebags.com ˙

1 ˙ O designer português hugo santos 
idealizou uma peça que intenta contrariar 
o consumo excessivo de MdF, material 
facilmente confundido com madeira nobre. 
Back to Wood surge assim como uma cadeira 
de formas geométricas, com espaço para 
guardar o livro ou a revista que se está a ler, 
fabricada a partir da reutilização das placas 
de fibra de madeira de média densidade (MdF). 

Portuguese designer hugo santos has 
created a piece that aims to counteract 
excessive use of MdF, a material too easily 
confused with proper wood.
Back to Wood is thus a chair boasting 
geometric forms, with space to store the 
book or magazine you are reading, made from 
reused medium density fibreboard (MdF).

˙ www.theoportocollective.com ˙

BacK TO WOOd

reaproveitar “Madeira”
reusing “Wood”

˙1

˙3

2 ˙ um material reutilizável, biodegradável e símbolo nacional deu 
origem à colecção MaTeria, com curadoria da exprimentadesign e 
desenvolvida pela cork by corticeira amorim. 
dez designers e estúdios nacionais e estrangeiros criaram objectos para 
um quotidiano contemporâneo com base na plasticidade da cortiça.
Bote, do gabinete Big gaMe, faz aumentar a diversão na hora do banho 
devido ao seu casco de cortiça com três peças adicionais de plástico.
Gelo, de Filipe alarcão, é um frappé com tampa que beneficia das 
propriedades de isolamento térmico da cortiça, conservando o gelo 
mais fresco, por mais tempo.

a reusable, biodegradable material, also a Portuguese national symbol, 
gave birth to the MaTeria collection, under the guardianship of 
experimentadesign and developed by Cork by Corticeira Amorim.
Ten national and foreign designers and studios have created objects 
for the contemporary every day, based on the plasticity of cork.
Bote, from the Big gaMe studio, adds to your fun at bath time thanks 
to its cork hull with three add-on plastic pieces.
Gelo, by Filipe alarcão, is an ice bucket with a lid that benefits from the 
thermal insulation properties of cork, keeping the ice cooler for longer.

˙ www.materia.amorim.com ˙

MaTeria

“Verde” e Portuguesa
“green” and Portuguese 

Big BuBBLe Bags

eco-Femininas
eco-Feminine
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FeNo
Portátil dobrável  ˙ Foldable notebook

Pequeno e brilhante, o Feno destaca-se sobretudo pela possibilidade de 
dobragem do ecrã, tornando o seu transporte mais fácil e a sua aparência 
extremamente elegante. desenvolvido com a tecnologia OLed pelo 
designer niels Van hoof, este portátil tem também a vantagem de não 
possuir touchpad, mas sim um rato integrado num dos lados para uma 
mais fácil utilização do computador em programas como o Photoshop. 
O Feno começou a ser desenvolvido por niels Van hoof quando ainda 
frequentava a academia de design de eindhoven, em 2008. O desafio era 
olhar para um objecto tecnológico e torná-lo mais delicado e luminoso. 

small and brilliant, the Feno stands out primarily for the possibility to fold 
its screen, making it easier to carry about and making it look extremely 
elegant. developed with OLed technology by designer niels Van hoof, 
this notebook also has the advantage of not having a touch pad, but 
rather a mouse integrated into one its sides, making it easier to use in 
programmes such as Photoshop.
development on the Feno began when niels van hoof was studying at 
the eindhoven design academy in 2008. The challenge was to take a 
technological item and make it lighter and more elegant.

˙ www.nielsvanhoof.nl ˙
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Intertextile Shanghai Home Textiles 2011
29 - 31 agosto ˙ august

Paris Design Week
12 – 18 setembro ˙ september

há muito que os designers franceses esperavam por isto: uma semana 
do design em Paris, à semelhança do que acontece nas principais 
capitais europeias. O momento pelo qual tanto ansiavam vai acontecer 
em setembro, de 12 a 18, altura em que Paris vai mostrar ao mundo o 
que de melhor faz em termos de design, arte, moda e gastronomia. O 
certame vai acontecer em colaboração com a MaisOn&OBJeT, salão 
internacional de Moda e design, feira com reputação internacional. 
“Paris, capital da criação” será o tema do certame que promete colocar 
Paris na rota do design internacional. 

French designers have been waiting for this for a long time: a design 
Week in Paris, similar to what happens in europe’s major capitals. The 
moment that has been so longed for will take place in september, 
12 to 18, when Paris will show the world the best it has to offer in 
terms of design, art, fashion and gastronomy. The event will be held 
in collaboration with the internationally renowned MaisOn&OBJeT 
international Fashion and design Fair. “Paris, capital of creation” 
will be the theme of the event, which promises to place Paris on the 
international design map.

˙ www.parisdesignweek.fr ˙

O final de agosto merece uma marca especial no calendário, pois é 
nessa altura que se realiza a intertextile shanghai home Textiles 2011. 
a feira regressa com sete pavilhões internacionais da coreia, Paquistão, 
Taiwan, Turquia, itália, grécia e, pela primeira vez, a espanha, uma zona 
europeia ainda maior e com um destaque especial para revestimentos 
de parede e decoração de interiores. O evento decorre de 29 a 31 de 
agosto no centro de exposições internacional de Xangai.

VOGUE
Fashion’s Night Out 2011
8 setembro ˙ september

Paris, Milão, nova iorque… e Lisboa. ao todo serão 17 as 
capitais da moda que no dia 18 de setembro terão as suas 
lojas mais emblemáticas abertas até às 23h00, numa 
noite repleta de música, animação e muitas compras. no 
caso da capital portuguesa, as escolhas recaem nas lojas 
de roupa, acessórios e artigos de beleza da avenida da 
Liberdade, rua castilho, chiado e Príncipe real. O objectivo 
do evento, que acontece pelo segundo ano consecutivo, 
é dinamizar as ruas da cidade e fomentar a indústria da 
moda, importante para a economia portuguesa.

Paris, Milan, new York...and Lisbon. in total 17 fashion 
capitals will open their most emblematic stores until 
11.00pm on september 18, in a night filled with music, 
entertainment and a lot of shopping. in the case of the 
Portuguese capital, the options include stores selling 
clothes, accessories and beauty items on the avenida da 
Liberdade, rua castilho, and in chiado and Príncipe real. 
The aim of the event, which is happening for the second 
year running, is to bring life to the city streets and promote 
the fashion industry, so vital for the Portuguese economy.

˙ www.fnoportugal.com  ˙

Prémio Nacional de Arquitectura 
em Madeira ˙ National Architecture 
Prize in Timber
candidaturas abertas até 23 de setembro ˙ 
candidatures open until september 23

será a 18 de novembro que vai ser conhecido o vencedor do Prémio 
nacional de arquitectua em Madeira. O certame realiza-se pela 
primeira vez este ano e dirige-se a arquitectos inscritos na Ordem 
dos arquitectos portuguesa e com obras feitas no país entre 2008 
e 2011. O objectivo do concurso, cujas candidaturas fecham a 23 de 
setembro, é promover obras que reflictam a qualidade e a versatilidade 
da madeira, incentivando soluções de construção sustentável. O 
projecto deverá incorporar uma quantidade relevante de madeira, seja 
no interior ou no exterior do edifício.
O Prémio nacional de arquitectura em Madeira, de periodicidade bienal, 
tem como comissão Organizadora o Ministério da agricultura, do 
desenvolvimento rural e das Pescas, a autoridade Florestal nacional, o 
centro Pinus e a Ordem dos arquitectos.

The winner of the national architecture Prize in Timber will be announced on november 18. The event is being held 
for the first time this year and is open to architects who are members of the Portuguese Order of architects and with 
works completed between 2008 and 2011. The aim of the competition, candidatures for which close on september 23, 
is to promote works that reflect the quality and versatility of timber, encouraging sustainable construction solutions. 
The project should incorporate a large amount of timber, whether in the interior or exterior of the building.
The national architecture Prize in Timber, to be held every two years, is organised by the Portuguese Ministry 
for agriculture, rural development, and Fisheries, the national Forest authority, the centro Pinus and the Order 
of architects.

˙ www.florestas2011.org.pt ˙

The end of august deserves special attention this year as it marks 
the holding of intertextile shanghai home Textiles 2011. The fair 
returns with seven international pavilions from Korea, Pakistan, 
Taiwan, Turkey, italy, greece and, for the first time, spain, an even 
larger european area and with special focus on wall coverings 
and interior decoration. The event takes place in the shanghai 
international exhibition centre between august 29 and 31.

˙ www.messefrankfurt.pt ˙
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