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Num ano que se anuncia pleno de desafios 
e mudanças, a House Trends mantém-se a 
companhia constante dos apaixonados pelo 
design, trazendo-lhes projetos vencedores e 
dando-lhes a conhecer histórias de sucesso. 
Empenhada em proporcionar-lhe um início de 
2013 repleto de otimismo, a House Trends 
chega até si recheada de propostas destemidas 
nas áreas da arquitetura, decoração, motores, 
turismo e lifestyle. 
Página a página, descubra na edição de janeiro/
fevereiro/março o crescente empreendedorismo 
na área do design e o sucesso de marcas que têm 
vindo a conquistar o mundo com a sua arte.

In a year which promises to be full of challenges 
and changes, House Trends remains the 
constant companion for design aficionados, 
bringing them award winning projects and 
introducing them to success stories.
Committed to providing you with an early 2013 
full of optimism, House Trends comes to you 
packed with fearless proposals, in the fields 
of architecture, decoration, engines, 
tourism and lifestyle.
With each page in our January/February/March 
issue you’ll discover growing entrepreneurialism 
in the field of design and the success of brands 
that have conquered the world with their art.
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Fundada em 1925, a marca portuguesa de joalharia 
Eleuterio faz agora parte da coleção do British Museum, 
em Londres.
As linhas Flora, Lace e Oriental Fantasy são algumas das 
criações da marca selecionadas para integrar a coleção do 
museu britânico, que tem dedicado os últimos 250 anos a 
preservar e promover a cultura e história da humanidade. 
Com origem em Travassos, numa região famosa pela 
ourivesaria artesanal, a Eleuterio mantém e cultiva a 
arte tradicional da filigrana, passando-a entre gerações. 
Cruzando elementos clássicos com estilo contemporâneo, 
as suas peças destacam-se pelo design singular, onde
é evidente o trabalho minucioso, a habilidade técnica
e a atenção ao detalhe da Eleuterio.

Founded in 1925, Portuguese jewellery brand Eleuterio
is now part of the British Museum collection in London. 
The Flora, Lace and Oriental Fantasy ranges are some of 
the creations of the brand selected to become part of the 
collection of the British Museum, which has spent the last 
250 years dedicated to the preservation and promotion of 
the culture and history of mankind.
Originating in Travassos, in a region famous for handmade 
jewellery, Eleuterio maintains and cultivates the traditional 
art of filigree, passing it through the generations. 
Combining classic elements with contemporary style, 
Eleuteiro pieces stand out for their unique design, in which 
Eleuterio’s meticulous work, technical skill and attention 
to detail are clear to see.

eleuterio no British MuseuM
Joalharia Portuguesa em Londres
Portuguese Jewellery in London

Entre 10 de março e 24 de junho, o Museum of Modern Art, 
em Nova Iorque, exibe a primeira exposição a solo nos Estados 
Unidos do arquiteto pioneiro Henri Labrouste. 
Entre desenhos originais, fotografias, filmes e modelos 
arquitetónicos, a exposição inclui mais de 200 trabalhos 
de Labrouste.
Nascido em 1801 e falecido em 1875, Labrouste teve um 
enorme impacto na arquitetura do século XIX, ao explorar 
novos paradigmas espaciais, materiais e de luminosidades 
e ao redefinir o conceito de arquitetura introduzindo novos 
materiais e tecnologias de construção.  

Between March 10 and June 24, the Museum of Modern Art 
in New York, will put on show the first solo exhibition in the 
United States of pioneering architect Henri Labrouste.
Among original drawings, photographs, films and architectural 
models, the exhibition includes more than 200 works 
by Labrouste.
Alive between 1801 and 1875, Labrouste had a huge impact 
on architecture in the 19th century, exploring new spatial, 
material and lighting paradigms, and redefining the concept 
of architecture by introducing new materials and 
construction technologies.

henri laBrouste:
structure Brought to light 
Exposição no MoMA
Exhibition at the MoMA

Para celebrar os seus 50 anos, a organização sem fins lucrativos 
Amadip.esment aliou-se à editora Infolio para lançar o EnsaimadArt, 
um projeto que reúne artistas de áreas distintas para repensar as 
embalagens da Ensaimada, um bolo tradicional da ilha espanhola 
de Maiorca. 
A iniciativa, de cariz solidário, consiste em pedir a arquitetos, 
designers, fotógrafos, ilustradores e chefs que desenhem um novo 
rótulo para a caixa octogonal na qual as Ensaimadas são vendidas.

To celebrate 50 years in existence, non-profit organisation 
Amadip.esment has joined forces with publisher Infolio to launch 
EnsaimadArt, a project that brings together artists from varying 
areas to revamp the packaging of Ensaimada, a traditional cake 
of the Spanish island of Mallorca.
The charity based initiative involves asking architects, designers, 
photographers, illustrators, and chefs to come up with a new label 
for the octagonal box in which Ensaimadas are sold.

ensaiMadart
Redecorada
Redecorated

© Javier Mariscal © Sonya Dyakova

© Isidro Ferrer © Luis Eslava

© GEORGES FESSY
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É entre 15 e 19 de fevereiro que Frankfurt 
acolhe a Ambiente 2013, a feira internacional 
de acessórios de decoração e produtos para a 
casa. Durante cinco dias, a cidade alemã acolhe 
milhares de expositores oriundos de dezenas de 
países, prontos para apresentar as mais recentes 
novidades para o novo ano no que aos bens de 
consumo diz respeito. 
Além dos espaços de exposição, a organização 
coloca à disposição de visitantes e expositores 
vários eventos, com o propósito de lhes 
proporcionar inspiração para 2013.

Frankfurt hosts Ambiente 2013, the international 
exhibition for decorative accessories and 
products for the home between February 15 
and 19. For five days, the German city welcomes 
thousands of exhibitors from dozens of countries, 
each eager to present the latest trends from the 
world of consumer goods for the New Year.
In addition to the exhibition spaces, event 
organisers put on a series of events for visitors 
and exhibitors, with the purpose of offering them 
inspiration for 2013.

aMBiente 2013
Feira regressa em fevereiro
Fair returns in February 
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O sistema de som BeoPlay A9 foi o 
vencedor do iF product design award 
2013, um dos mais prestigiados 
reconhecimentos na área do design.
Desenhado por Øivind Alexander Slaatto, 
o BeoPlay A9 foi avaliado, juntamente 
com os restantes produtos a concurso, 
por critérios como qualidade do design, 
ergonomia, segurança, nível de inovação, 
funcionalidade, acabamentos, escolha 
de materiais, impacto ambiental, 
visualização do uso pretendido e ainda 
aspetos de design universal. 
Lançado em outubro de 2012, 
o BeoPlay A9 distingue-se pelo 
design focado sobretudo na simplicidade 
de utilização e na ausência de ruído 
visual, o que dirige as atenções para 
o desempenho acústico.

The BeoPlay A9 sound system has won 
the iF product design award 2013, one of 
the most prestigious awards in the field 
of design.
Designed by Øivind Alexander Slaatto 
the BeoPlay A9 was assessed, 
together with the other products in the 
competition, according to criteria such as 
design quality, ergonomics, safety, level 
of innovation, functionality, finish, choice 
of materials, environmental impact, 
visualisation of intended use and further 
universal design aspects.
Launched in October 2012, the BeoPlay 
A9 stands out for its design primarily 
focused on simplicity of use and on the 
absence of visual noise, which directs 
attention to sound performance.

BeoPlay a9
Bang & Olufsen premiada
Bang & Olufsen awarded

Foi com o objetivo de divulgar e vender produtos 
feitos em Portugal que Cristina Pereira e Marta 
Canas se uniram para lançar a empresa Lusa 
Mater, uma empresa de comércio eletrónico que se 
dedica a oferecer uma seleção diária do melhor da 
produção nacional. 
Em www.lusamater.pt é possível encontrar 
uma oferta variada que abrange desde marcas 
tradicionais, como cerâmicas e têxteis, a produtos 
de novos criadores portugueses, nomeadamente 
na área da joalharia e ilustração. 
Cada campanha está disponível por um curto 
período de tempo e as compras efetuadas podem 
ser entregue em toda a União Europeia, Noruega 
e Suíça. 

With the aim of promoting and selling products 
made in Portugal, Cristina Pereira and Marta 
Canas have teamed up to launch the company 
Lusa Mater, an e-commerce company that is 
devoted to providing a daily selection of the best 
of the Portuguese production.
In www.lusamater.pt you can find a varied 
selection of goods, ranging from traditional 
brands, such as ceramics and textiles, to products 
from new Portuguese creators, in particular in the 
field of jewellery and illustration.
Each campaign is available for a short period of 
time and purchases can be delivered throughout 
the European Union, Norway and Switzerland.

lusa Mater
Alma Lusitana
Portuguese Soul

Nos dois primeiros meses de 2013, mais de 70 lojas Gucci em todo o 
mundo ganham uma vida especial, graças à decoração das montras 
com o trabalho resultante da colaboração entre a diretora criativa 
Frida Giannini e o artista manga japonês Hirohilo Araki.
Inspirando-se na paleta de cores e nos tons gráficos da Cruise 
Collection 2013 de Giannini, Araki criou «Jolyne, Voar Alto com a 
Gucci», uma história de banda desenhada japonesa que narra o 
percurso de Jolyne Cujoh, uma estudante que herda uma coleção 
Gucci da sua mãe e embarca numa viagem pelo tempo. 

In the first two months of 2013, more than 70 Gucci stores 
worldwide are given a new and special lease of life thanks to the 
decoration of shop windows with the work resulting from the 
collaboration between creative director Frida Giannini and Japanese 
manga artist Hirohilo Araki.
Inspired by the colour palette and graphic shades of the Cruise 
Collection 2013 by Giannini, Araki has created «Jolyne, Fly High with 
Gucci», a Japanese comic book story that chronicles the journey 
of Jolyne Cujoh, a student who inherits a Gucci collection from her 
mother and sets off on a journey through time.

gucci & hirohilo araki
União Criativa
Creative Union
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O primeiro e único museu russo totalmente 
dedicado ao design está aberto ao público 
desde novembro de 2012. 
Concebido como um projeto inovador que 
recorre às mais recentes tecnologias de 
informação, o Moscow Design Museum 
tem como propósito principal a promoção e 
desenvolvimento do design disciplina na Rússia, 
nomeadamente através da exposição dos 
melhores exemplos internacionais.

The first and only Russian museum devoted 
entirely to the design has been open to the 
public since November 2012.
Designed as an innovative project that uses 
the latest in information technology, the main 
purpose of the Moscow Design Museum is the 
promotion and development of the discipline of 
design in Russia, primarily through the exhibition 
of the best international examples.

Moscow design Museum
Promover o Design
Promoting Design

Até 14 de abril, a Galeria de Arte Moderna da Queensland Art Gallery, 
em Brisbane, Austrália, recebe a 7th Asia Pacific Triennial of Contemporary 
Art (APT7). 
A decorrer desde 8 de dezembro de 2012, a exposição ocupa ambos os 
edifícios da galeria e inclui trabalhos recentes de 75 artistas individuais 
e grupos oriundos de 27 países. 
A Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT) é, desde 1993, a mais 
importante exposição da galeria, sendo a única a nível mundial a concentrar-se 
exclusivamente na região da Ásia, Pacífico e Austrália.

The Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art in Brisbane, Australia, 
hosts the 7th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT7) until April 14.
Held since December 08, 2012, the exhibition occupies both buildings of the 
gallery and includes recent works by 75 individual artists and groups from 
27 countries.
Since 1993 the Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT) has been the 
gallery’s most important exhibition, and the only one around the world 
to focus exclusively on the Asia, Pacific and Australia.

7th asia Pacific triennial of contemporary art
Brisbane Acolhe Exposição
Brisbane Hosts Exhibition

PARAMODEL, PArAmOdeLiC-grAFFiTi (INSTALLATION VIEW), 2010 ©PARAMODEL
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Publicado pela Taschen, o livro «Green Architecture 
Now! Vol. 2» é uma visita guiada pelo globo, 
mostrando locais onde a arquitetura sustentável 
se tornou indispensável e onde o recurso a painéis 
solares e vidros duplos reduz os níveis de consumo 
de energia.
Escrito por Philip Jodidio, a mais recente adição 
à série «Architecture Now!» apresenta aos 
leitores os mais recentes projetos ecologicamente 
responsáveis, de Los Angeles a Berlim, da Coreia 
ao Vietnam.

Published by Taschen, the book «Green Architecture 
Now! Vol.2» is a guided tour around the globe, 
showing places where sustainable architecture 
has become essential and where the use of solar 
panels and double glazing reduces levels of 
energy consumption.
Written by Philip Jodidio, the latest addition to the 
«Architecture Now!» series introduces readers to 
the latest environmentally responsible projects, 
from Los Angeles to Berlin, from Korea to Vietnam.

green architecture now! 
Vol. 2
Construção Sustentável
Sustainable Construction

Foi graças a uma estreita colaboração com 
Álvaro Siza Vieira que Philip Jodidio compilou a 
monografia «Álvaro Siza. Complete Works 1952- 
-2013», que inclui um catálogo completo de todo 
o seu trabalho até à data. 
O livro, publicado pela Taschen, aborda 
minuciosamente o percurso profissional do 
arquiteto português, autor de edifícios de 
referência, como a Piscina de Marés e a Casa de 
Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, e o museu 
para a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, 
no Brasil. 

Thanks to a close collaboration with Álvaro Siza 
Vieira, Philip Jodidio has compiled the monograph 
«Álvaro Siza. Complete Works 1952-2013», which 
includes a complete catalogue of all of his work 
to date.
The book, published by Taschen, makes a detailed 
study of the career of the Portuguese architect, 
author of landmark buildings such as the Piscina 
de Marés and Casa de Chá da Boa Nova in Leça da 
Palmeira, and the museum for the Iberê Camargo 
Foundation in Porto Alegre, Brazil.

© TASCHEN © DUCCIO MALAGAMBA

ÁlVaro siza. 
coMPlete works 1952-2013
Complexa Simplicidade
Complex Simplicity

Da autoria de Jean-Pascal Hesse, «The Palais 
Bulles» dá a descobrir a história da casa 
conceptual concebida pelo arquiteto Antti Lovag 
e atualmente propriedade do estilista Pierre 
Cardin, que a utiliza como local de eleição para 
expor as suas coleções.
O livro, publicado pela editora Assouline, celebra 
simultaneamente a maravilha arquitetónica 
construída na Riviera francesa e o espírito 
aventureiro nela incutido pelo lendário estilista. 

Written by Jean-Pascal Hesse, «The Palais Bulles» 
reveals the story of the conceptual house 
designed by architect Antti Lovag and currently 
owned by designer Pierre Cardin, who uses it as 
his venue of choice to exhibit his collections.
The book, published by Assouline, celebrates 
both the architectural marvel built on the French 
Riviera and the adventurous spirit instilled in it by 
the legendary fashion designer.

the Palais Bulles
Palácio de Bolhas 
Palace of Bubbles
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HOUSE ON THE CLIFF
Desfrutar da Tranquilidade
Enjoying Tranquillity
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Diego opazo Fotografia Photography
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Debruçada sobre as calmas águas do 
Mediterrâneo, esta casa incita ao relaxamento e a 
momentos de puro ócio. Obedecendo ao traçado 
natural da montanha, a residência pensada pela 
Fran Silvestre Arquitectos adapta-se de forma 
elegante aos contornos da falésia que a acolhe. 
Apostando numa estrutura quase monolítica, a 
equipa de arquitetos criou uma residência que 
aproxima os seus habitantes da natureza que os 
rodeia: a piscina parece prolongar o oceano e as 
extensas janelas permitem importar a generosa 
vegetação para o interior. 
Parecendo suspensa no ar, a House on the 
Cliff é composta por traços contemporâneos 
e tonalidades suaves, que complementam 
delicadamente o cenário exuberante de Alicante.

Os arquitetos da Elton + Léniz Arquitectos 
Asociados imaginaram a Casa Ranco em função 
do local privilegiado em que está situada, no  
Lago Ranco, no Chile, tendo o cuidado de  
preservar a natureza e adaptar a construção  
ao espaço existente.
Respeitando integralmente as árvores nativas e 
os rochedos, a equipa desenvolveu esta orgânica 
habitação recorrendo à conjugação de recursos 
atuais com materiais típicos do sul do país, numa 
interação entre tradição e contemporaneidade. 

Overlooking the calm waters of the Mediterranean, 
this house inspires relaxation and moments of 
pure idleness. Following the natural flow of the 
mountainside, the residence designed by Fran 
Silvestre Arquitectos adapts elegantly to the 
contours of the cliff on which it stands.
Focusing their efforts on an almost monolithic 
structure, the team of architects has created 
a property that brings its inhabitants closer to 
the nature that surrounds them: the swimming 
pool appears to be a prolongation of the ocean 
and the expansive windows allow the generous 
vegetation to «spill» indoors.
Seemingly suspended in the air, the House on the 
Cliff is composed of contemporary features and 
soft shades, which delicately complement the 
exuberant setting of Alicante.

The architects at Elton + Léniz Arquitectos 
Asociados thought up the House Ranco with 
relation to the prime location in which it is 
situated, in Lago Ranco, Chile, taking care to 
preserve nature and adapt the building to the 
existing space.
Fully respecting the native trees and rocks, the 
team developed this organic property making 
use of the combination of current resources with 
materials typical to the south of the country, in  
an interaction between tradition and 
contemporary style.

CaSa RaNCO
Integração ˙ Integration
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Marcos Mendizabal Fotografia Photography

˙ Arquitetura ˙ Architecture
 Fran silvestre arquitectos

˙ Obra ˙ Work 
construcciones alabort

˙ Localização ˙ Location
calpe, alicante

˙ Ano de Conclusão ˙ Year Completed 
2012
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Situado em Luque, no Paraguai, este projeto 
composto por duas habitações familiares consiste 
numa interpretação atual do conceito «Culata 
Jovai», a forma de habitação rural tradicional 
paraguaia.
Desenhado pelo arquiteto Aldo Cristaldo Kegler, 
da Bauen, o Green Refuge recupera antigas 
soluções arquitetónicas, munindo-as de recursos 

Located in Luque, Paraguay, this project made up 
of two detached properties is a contemporary 
interpretation of the «Culata Jovai» concept, the 
traditional form of Paraguayan rural housing.
Designed by architect Aldo Cristaldo Kegler, from 
Bauen, Green Refuge reutilises old architectural 
solutions, arming them with modern technological 
resources, and thus creating a sustainable project 

GREEN REFUGE
Protegidas ˙ Protected
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Mónica Matiauda; 5 – bauen Fotografia Photography
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De traços arrojados, esta casa concebida pela 
Glamuzina Paterson Architects desafia a estrutura 
das residências convencionais, onde os jardins 
se situam na frente ou nas traseiras. Aqui, na S 
House, os espaços verdes são predominantes e 
contornam todos os ângulos do edifício.
O formato alongado desta habitação situada em 
Auckland, Nova Zelândia, aumenta a superfície 
em contacto com o exterior, permitindo assim 
que, quando dentro de portas, os seus moradores 
tenham maiores possibilidades de interagir com 
a paisagem. As extensas janelas e os painéis de 
madeira que forram a S House colaboram também 
para fomentar a transposição dos espaços verdes 
para o interior da casa.

With its bold lines, this house designed by 
Glamuzina Paterson Architects challenges the 
structure of conventional houses, where the 
gardens are located at the front or the rear. Here, 
in the S House, green spaces prevail and go around 
every angle of the building.
The elongated format of this property located 
in Auckland, New Zealand, increases the amount 
of surface area in contact with the exterior, 
ensuring its inhabitants, when indoors, greater 
opportunities to interact with the landscape. The 
vast windows and wooden panels lining the S 
House also help to foster the movement of green 
spaces to inside the house.

S HOUSE
Reinventar Conceitos
Reinventing Concepts
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Patrick reynolds Fotografia Photography

tecnológicos modernos, tornando-se num projeto 
sustentável que oferece proteção e conforto às 
famílias que aí residem.
Protegidas pelo imenso telhado verde, os edifícios 
adaptam-se à vegetação, à topografia e ao clima 
tropical, funcionando como um casulo bioclimático 
que potencia a redução de consumo de energia. 

that offers protection and comfort to the families 
who live in it.
Protected by the vast green roof, the buildings 
blend into the vegetation, the topography, while 
adapting to the tropical climate, functioning as a 
bioclimatic cocoon, which enhances the reduction 
of energy use.
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Arrojado e funcional, o conceito desta residência 
construída em Victoria, Austrália, assenta no 
esbatimento das barreiras entre as áreas interiores 
e exteriores. 
Respondendo aos desafios de um espaço para 
construção limitado, Matthew Smith, da Crone 
Partners, criou um edifício onde se destaca a 
interseção e sobreposição de formas retangulares 
e o recurso a enormes painéis de vidro deslizantes, 
que colaboram para tornar a divisão entre exterior 
e interior pouco definida.
Extremamente flexível, The Good House permite 
que a família aumente o seu contacto com o 
ambiente externo ou opte por se recolher dentro 
de portas, facilitando ainda alterações e aumentos 
espaciais, podendo ser adaptada de acordo com as 
necessidades dos seus proprietários. 

Bold and functional, the concept of this property 
built in Victoria, Australia, is based on the  
blurring of the boundaries between indoor  
and outdoor areas.
Responding to the challenges of a limited 
construction plot, Matthew Smith, from Crone 
Partners, has created a building that is ruled by 
the intersection and overlapping of rectangular 
shapes, and by the use of huge sliding glass 
panels, which help make the division between 
interior and exterior barely defined.
Extremely flexible, The Good House permits 
families to increase their contact with the outdoor 
environment or choose to retire within doors, while 
also allowing for spatial changes and increases, 
and being able to adapt to the needs of  
its owners.

THE GOOd HOUSE
Flexibilidade ˙ Flexibility
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Derek swalwell & Peter clarke Fotografia Photography



É em Chiba, cidade japonesa situada na Baía de 
Tóquio, que encontramos esta curiosa casa de 
linhas angulosas. Pensada pelo arquiteto Takeshi 
Hirobe, a Villa SSK foi concebida para funcionar 
como elo de ligação entre os elementos do 
ambiente circundante: as montanhas rochosas, o 
imponente oceano e a generosa vegetação.  
Assim surge uma habitação de áreas generosas e 
confortáveis, que se integra confortavelmente no 
espaço que a rodeia. 

We find this curious house of angular lines in the 
Japanese city of Chiba, located in the Bay of Tokyo. 
Designed by architect Takeshi Hirobe, the Villa 
SSK has been created to work as a connection 
between the features of the surrounding 
environment: the rocky mountains, the impressive 
ocean and the lush vegetation.
The result is a generously sized and comfortable 
home, which blends comfortably into the space 
that surrounds it.

VILLa SSK
Enraizada ˙ Rooted 
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Koichi torimura Fotografia Photography
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PERURI 88 
Cidade Vertical
Vertical City
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ MVrDV Fotografia Photography

Foi de uma equipa de design internacional 
constituída pelas inovadoras mentes da MVRDV, 
da Jerde Partnership e da ARUP, em parceria com 
a Wijaya Karya  Benhil Property, que nasceu a 
ambiciosa proposta de uma cidade vertical  
em Jacarta.
Numa única torre de 400 metros de altura 
dividida em 88 pisos, a aparentemente complexa 
composição geométrica do projeto Peruri 88 
alberga lojas, escritórios, residências, um luxuoso 

The ambitious proposal of a vertical city in Jakarta 
is the brainchild of an international design team 
made up of the innovative minds of MVRDV, Jerde 
Partnership and ARUP, in partnership with Wijaya 
Karya - Benhil Property.
In a single tower, some 400 metres in height, 
divided into 88 floors, the seemingly complex 
geometric composition of the Peruri 88 project is 
home to shops, offices, residences, a luxury hotel, 
four levels of parking, a venue for weddings, 
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hotel, quatro níveis de estacionamento, um 
espaço para casamentos, uma mesquita, salas de 
cinema IMAX e um anfiteatro exterior. Atendendo 
à necessidade que Jacarta tem de espaços verdes, 
este marco icónico com uma área de 360 mil m2 
idealizado para o Jl. Palatehan 4 Jakarta inclui 
ainda diversos jardins, terraços, recreios infantis, 
spas, ginásios, restaurantes ao ar livre e piscinas, 
num verdadeiro tributo ao desenvolvimento  
da cidade.

a mosque, an IMAX cinema theatre, and an 
outdoor amphitheatre. Aware of Jakarta’s need 
for green spaces, this iconic landmark with an 
area of   360,000 m² designed for the Jl Palatehan 
4 Jakarta also includes many gardens, terraces, 
children’s playgrounds, spas, gyms, open air 
restaurants and swimming pools, in a veritable 
tribute to the city’s development.



34  ˙  E S Q U I ÇO ˙  h o u s et rend s h o u s et rend s  ˙  E S Q U I ÇO ˙  35  

O gabinete Chartier-Corbasson foi desafiado a 
idealizar um aumento para o edifício particular 
Bouctot-Vagniez, um notável testemunho 
arquitetónico à Arte Nova do início do século 
XX. Estabelecer um diálogo com o edifício 
original e privilegiar a harmonia com o espaço 
envolvente foram as premissas das linhas 

projetadas para a parte moderna da casa que 
alberga a Câmara do Comércio e da Indústria da 
região da Picardia. Somando uma área de 1800 
m², a nova construção inclui escritórios, salas de 
reuniões, salas de receção e um auditório de 189 
lugares num projeto que dignifica a arquitetura 
contemporânea da cidade francesa de Amiens.

The Chartier-Corbasson practice was challenged 
to devise an extension to the Bouctot-Vagniez 
private building, a remarkable architectural 
testimony to art nouveau of the early twentieth 
century. The premise behind the design for the 
modern part of the building that houses the 
Chamber of Commerce and Industry of the French 

region of Picardy included establishing a dialogue 
with the original building and favouring harmony 
with its surroundings. Totalling an area of   1800 
m², the new building includes offices, meeting 
rooms, reception rooms and an auditorium 
containing 189 seats in a project that lends 
dignity to the contemporary architecture of the 
city of Amiens.

CHambRE dE COmmERCE ET 
d’INdUSTRIE d’amIENS
Audácia Camuflada ˙ Camouflaged Daring
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ r.Meffre & y.Marchand Fotografia Photography
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Sobrevoando a Mongólia como se de um 
meteorito se tratasse, o Museu de Ordos aterrou 
na cidade homónima, que ainda há meia dúzia 
de anos se afigurava uma discreta extensão da 
paisagem do deserto de Gobi. Contudo, foi no 
âmbito do recente plano arquitetónico definido 
para a cidade, que o visionário gabinete chinês 
MAD Architects projetou uma ondulante forma 
naturalista para albergar cerca de sete mil peças 
de arte da região e um instituto de pesquisa.
A cerrada concha de metal que cobre o 
exterior do edifício, além de proteger o miolo 
dos rigorosos Invernos e das tempestades de 
areia, simboliza metaforicamente um escudo 
protetor da história e da cultura de Ordos. Já o 
interior, inesperadamente luminoso graças a 
generosas claraboias, divide-se numa estrutura 

Flying above Mongolia as if it were a meteorite, 
the Museum of Ordos has landed in the city 
of the same name, which a mere half a dozen 
years previously was no more than a discreet 
extension of the landscape of the Gobi Desert. 
However, as part of the recent architectural plan 
defined for the city, visionary Chinese practice 
MAD Architects has designed an undulating 
naturalistic form to house about seven  
thousand pieces of art from the region and  
a research institute.
The closed metal shell that covers the exterior 
of the building, in addition to protecting its core 
from the harsh winters and from sandstorms, 
metaphorically symbolises a protective shield 
for the history and culture of Ordos. For its part 
the interior is unexpectedly bright, thanks to 

ORdOS mUSEUm
Concha Futurista ˙ Futuristic Shell
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ iwan baan Fotografia Photography
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mUSEUm OF CONTEmPORaRy 
aRT CLEVELaNd
Versatilidade Dinâmica ˙ Dynamic Versatility 
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ Dean Kaufman Fotografia Photography   

Flexibilidade é o conceito subjacente ao edifício 
do Museu de Arte Contemporânea de Cleveland 
(MOCA Cleveland), assinado pelo gabinete 
Farshid Moussavi Architecture. O seu invólucro 
quase todo espelhado reveste um interior 
cuidadosamente pensado para expor trabalhos 
dos mais variados géneros. Tratando-se de um 
museu não-colecionador (não necessitando pois 
de galerias para coleções permanentes), divide-
se em quatro pisos preparados para receber 
tanto exposições como programas públicos. O 
topo quadrado do edifício assenta numa base 
hexagonal com entradas em cada um dos seis 
lados que, por sua vez, promovem a interação com 
a ampla praça envolvente.

Flexibility is the concept underlying the building 
of the Museum of Contemporary Art Cleveland 
(MOCA Cleveland), designed by the Farshid 
Moussavi Architecture practice. Its almost 
entirely mirrored casing covers an interior 
carefully designed to exhibit works of the most 
varied of genres. As this is not a collection 
museum (i.e. not requiring galleries for permanent 
collections), it is divided into four floors prepared 
to receive as much exhibitions as public 
programmes. The square top of the building 
stands on a hexagonal base with entries in each 
of the six sides which, for their part, promote the 
interaction with the large square surrounding it.

tripartida: uma cúpula geodésica de 40 metros 
de altura; a Torre Norte, que funciona como 
sala de exposições permanente; e a Torre Sul, 
que inclui sala de exposições temporárias, 
área de escritórios e um jardim interior com 
iluminação natural reservado aos colaboradores 
do museu. Ambas as torres são independentes, 
apenas unidas subterraneamente e interligadas 
por quatro pontes pedestres, que remetem 
à interseção entre o passado e o futuro da 
paisagem de Gobi.

generous skylights, and split into a tripartite 
structure: a geodesic dome 40 metres in height; 
the North Tower, which serves as permanent 
exhibition hall; and the South Tower, which 
includes the temporary exhibition hall, the office 
area and an indoor garden with natural lighting, 
open only to employees of the museum. Both 
towers are independent, and are only connected 
underground and interconnected by four 
footbridges, in a reference to the intersection 
between past and future of the Gobi landscape.
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aNTwERP PORT HOUSE
Diamante de Luz ˙ Diamond of Light
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ Zaha hadid architects Fotografia Photography

Projetada pelo gabinete britânico Zaha Hadid 
Architects, a nova sede da Autoridade Portuária 
de Antuérpia – futura Port House – não passará 
certamente despercebida a quem por lá passar 
em 2015.
Fomentando o diálogo entre a cidade belga e o 
seu porto, este novo edifício será constituído 
por duas partes: um antigo quartel de bombeiros 
ao qual se sobrepõe uma ousada extensão de 
114 metros de comprimento. As linhas firmes da 

Designed by the British practice Zaha Hadid 
Architects, the new headquarters of the Antwerp 
Port Authority - future Port House – will certainly 
not go unnoticed by those who pass that way 
in 2015.
Fostering the dialogue between the Belgian 
town and its port, this new building will feature 
two parts: an old fire station to which a bold 
extension, 114 metres long, will be added. 
The strong lines of the new structure ensure, 

nova estrutura mantêm, no entanto, intocada a 
construção existente, graças às colunas de aço 
que a sustentam. Esta impressionante fusão 
volumétrica será o local de trabalho de cerca de 
500 colaboradores, incorporando escritórios, 
salas de reuniões, um auditório e ainda um 
restaurante panorâmico. Os painéis de vidro 
triangulares que revestem esta forma cristalina 
convidam a entrada de luz natural, resultando 
simultaneamente num dinâmico jogo de reflexos.

however, that the existing construction 
remains untouched, thanks to the steel columns 
supporting it. This impressive fusion of volumes 
will become the workplace for about 500 
employees, and will incorporate offices, meeting 
rooms, an auditorium and also a restaurant with 
panoramic views. The triangular glass panels that 
cover this crystal form welcome the entrance 
of natural light, simultaneously resulting in a 
dynamic vision of reflections.



h o u s et rend s  ˙  I N T E R I O R E S ˙  43  

TOUS CHIadO
Viagem ao Passado ˙ Journey to the Past
˙ estela ataíde Texto Text ˙ antónio Moutinho Fotografia Photography
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É no número 50 da Rua Garrett, no Chiado, que 
encontramos uma das mais belas lojas de Lisboa. 
Empenhada em recuperar este espaço icónico da 
capital portuguesa, a Tous reabilitou o famoso 
endereço com o propósito de o transformar na sua 
décima terceira loja em território nacional. 
Tendo sido durante 103 anos a morada da 
emblemática Ourivesaria Aliança, hoje as delicadas 

One of Lisbon’s most beautiful shops stands at 
number 50 on the Rua Garrett, in Chiado. Committed 
to restoring this iconic space in the Portuguese 
capital, Tous has renovated the famous address with 
the aim of transforming it into its thirteenth store in 
the country.
Formerly, for 103 years, the home of the emblematic 
Ourivesaria Aliança, today the elegant rooms of 
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salas da loja acolhem as joias e acessórios da 
marca espanhola, numa sublime combinação entre 
tradição e modernidade. 
Esplendorosamente renascido, o número 50 viu 
cada um dos seus detalhes ser cuidadosamente 
restaurado, num trabalho que revela a riqueza 
artística do espaço centenário, cuja decoração 
remete para a opulência de Versalhes, 
transportando os clientes para a corte francesa.
Durante o trabalho de recuperação do histórico 
espaço do Chiado, a Tous manteve a traça original 
do local, revitalizando a primorosa herança artística 
aí existente. Além de restaurar totalmente a 
fachada da loja, datada de 1914, a empresa 
espanhola recuperou os frescos, molduras e 
móveis existentes, dedicando ainda a sua atenção 
às telas do pintor português Artur Alves Cardoso, 
que gozam agora uma nova vivacidade. 
Marcada por uma requintada opulência, uma 
das lojas mais acarinhada pelos lisboetas reabre 
finalmente as suas portas, num feliz regresso do 
design arquitetónico de outros tempos. 

the store house jewellery and accessories from the 
Spanish brand, in a sublime combination of tradition 
and modernity.
Splendidly reborn, street number 50 has seen each 
of its details lovingly restored, in a project that 
reveals the artistic wealth of the historic venue, 
whose decoration harks to the opulence of Versailles, 
transporting shoppers to the French court.
During the restoration work to the historic outlet 
in Chiado, Tous maintained the site’s original 
design, revitalising the exquisite artistic heritage it 
possessed. In addition to fully restoring the facade 
of the store, dating from 1914, the Spanish company 
restored the existing frescos, mouldings and 
furniture, and also devoted attention to the paintings 
by Portuguese painter Artur Alves Cardoso, which 
have now been brought back to life.
Marked by its sophisticated opulence, one of the 
stores most cherished by Lisbon residents finally 
reopens its doors, in a joyous return of architectural 
design from bygone days.
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Desenhado por Martin Jakobsen e produzido pela 
Mojoo Aps, Kkis transforma o conceito tradicional 
de taça para gelado. 
Esguio e elegante, este copo para gelado 
transforma um delicioso momento de gula 
num prazer para todos os sentidos, decorando 
qualquer mesa com o melhor do design 
contemporâneo. Sejam de morango, chocolate 
ou baunilha, os gelados transformam-se numa 
afirmação de estilo quando saboreados a partir 
das taças Kkis. 

Designed by Martin Jakobsen and produced 
by Mojoo Aps, Kkis transforms the traditional 
concept of ice cream bowls.
Slender and stylish, this ice cream glass turns 
a delicious moment of indulgence into a delight 
for all the senses, decorating any table with 
the best of contemporary design. Whether 
strawberry, chocolate or vanilla, ice cream 
is transformed into a style statement when 
enjoyed from Kkis glasses.

KKIS
revolucionar conceitos
Revolutionising Concepts

© HOJOO
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A coleção Baccarat Zoo reinventa a arte 
de colecionar objetos com forma de animais, 
dotando-os de uma mistura singular de 
materiais e atribuindo-lhes ainda uma função, 
ao transformá-los em pequenos recipientes. 
Assinada pelo designer espanhol Jaime Hayon, 
a coleção é composta por pequenas caixas 
decorativas que combinam o brilho do cristal 
com a elegância da porcelana. Esta subtil aliança 
dá origem a três animais que, tanto pela sua 
cativante aparência como pela sua função, 
convidam à adoção. O macaco, o pato e o urso 
são os escolhidos para formar a Baccarat Zoo 
Collection, estando disponíveis em diferentes 
opções cromáticas.  

The Baccarat Zoo Collection reinvents the art 
of collecting animal shaped objects, endowing 
them with a unique blend of materials and also 
giving them a function, by turning them in 
small containers.
Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the 
collection is made up of small decorative boxes 
that combine the sparkle of the crystal with the 
elegance of porcelain. This subtle alliance gives 
rise to three animals, which beg to be purchased, 
not only for their captivating appearance but also 
for their function. The monkey, duck and bear 
are the animals chosen to form the Baccarat Zoo 
Collection and are available in a choice of colours.

baCCaRaT ZOO
animais colecionáveis
Collectible Animals 

É de um momento de puro rasgo criativo da 
equipa da Boca do Lobo que nasce a invulgar 
mesa de jantar Newton, uma inusitada 
combinação de esferas e semi-esferas.
Inspirada pela Lei da Gravidade de Isaac Newton, 
a empresa portuguesa procurava desenhar 
um objeto que refletisse a atracão que leva as 
esferas a unir-se, numa fusão de massa, força 
e energia. Assim surge a mesa Newton, ideal 
para reunir entre oito a dez pessoas e disponível 
em três versões diferentes: Black&Gold, 
Black&Walnut e Gold&Myrtle. 

In a moment of pure creative inspiration the 
team from Boca do Lobo have produced the 
unprecedented Newton dining table, an unusual 
combination of spheres and semi-spheres.
Inspired by Isaac Newton’s Law of Gravity, the 
Portuguese company has sought to design an 
object that reflects the attraction that causes 
the spheres to join together in a fusion of mass, 
strength and energy. The result is the Newton 
table, ideal for seating between eight to ten 
people and available in three different versions: 
Black & Gold, Black & Walnut and Gold & Myrtle.

NEwTON
esferas e semi-esferas
Spheres and Semi-Spheres
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Simultaneamente funcional e decorativa, a linha de 
acessórios de interior Pillow é composta por suaves e 
coloridos painéis de parede, que transformam qualquer 
espaço num ambiente caloroso. 
Criados pela Cascando em colaboração com o designer 
Robert Bronwasser, estes painéis remodelam qualquer 
parede, criando um pequeno centro de informação, onde 
é possível colocar revistas, catálogos, mapas ou bens 
pessoais. Cobertos com espuma macia e feltro de lãs de 
elevada qualidade, os painéis Pillow contribuem ainda 
para a absorção de som.

Functional at the same time as decorative, the Pillow 
range of interior accessories is made of soft and 
colourful wall panels that transform any space 
into a warm environment.
Created by Cascando in collaboration with designer Robert 
Bronwasser, these panels revamp any wall, creating a 
small information centre, where you can put magazines, 
catalogues, maps or personal items. Covered with soft 
foam and high quality woollen felt, the Pillow panels also 
help in the absorption of sound.

PILLOw
acolchoada
Padded

Acrescentando originalidade ao simples gesto de 
conferir as horas, a Vinyluse apresenta originais 
relógios de parede em formato de discos de vinil. 
Inspirando-se em profissões e locais, a marca 
italiana de artigos para a casa lança assim uma 
coleção cujos relógios ultrapassam largamente o 
aspeto funcional. Roma, Paris, Londres e Veneza 
são algumas das cidades cujos monumentos 
inspiraram estes relógios, que também recordam 
a história de Romeu e Julieta e remetem para 
profissões como chef e músico. 

Adding originality to the simple act of telling 
the time, Vinyluse presents original wall clocks 
in the shape of vinyl records.
Inspired by professions and places, the Italian 
homeware brand thus launches a collection 
featuring clocks that far exceed their functional 
capabilities. Rome, Paris, London and Venice 
are some of the cities whose monuments have 
inspired these clocks, which also recall the story 
of Romeo and Juliet and reflect jobs such as 
chef and musician.

VINyLUSE
tique-taque
Tick Tock
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Desenhada por Marcel Wanders para a Alessi, a série de 
panelas dressed é a primeira linha concebida de raiz para 
ser produzida em alumínio com revestimento antiaderente. 
O designer holandês foi a opção da marca para recuperar a 
imagem do alumínio junto dos consumidores e apresentar-
-lhes uma coleção que se distingue não só pelo aspeto 
estético como pela elevada qualidade global do produto. 

Designed by Marcel Wanders for Alessi, the dressed range 
of pans is the first range designed from scratch to be 
produced in aluminium with non-stick coating.
The Dutch designer was chosen by the brand to restore 
the image aluminium has with consumers and present them 
with a collection that stands out not only for its aesthetic 
qualities, but also for the overall high quality of the product.

dRESSEd
revestidas
Coated Pans

O jovem designer sueco Johan Lindstén é o nome por detrás 
do conceito que deu origem ao surpreendente candeeiro 
meltdown, da Cappellini. 
Tentando retirar algo de positivo do acidente nuclear de 
Fukushima, Lindstén reflete o incidente no candeeiro 
meltdown mostrando-o parcialmente derretido. O colorido 
candeeiro Cappellini está disponível em cinzento, rosa, 
tabaco, azul claro, ametista e âmbar.

Young Swedish designer Johan Lindstén is the name behind 
the concept that has given rise to the remarkable meltdown 
lamp, from Cappellini.
In an attempt to make something positive from the nuclear 
accident at Fukushima, Lindstén reflects the incident in the 
meltdown lamp, showing it partially melted. The colourful 
Cappellini lamp is available in grey, pink, tobacco, light blue, 
amethyst and amber.

mELTdOwN
Multicolor
Multicolour
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Marcel Wanders imaginou para a Moooi o candeeiro 
Valentine, definindo-o como um bouquet de flores 
que irradia luz graças ao imenso poder dos cristais, 
que transformam um simples abat-jour num 
espelho mágico.
O vidro interior deste candeeiro de teto está decorado 
com um delicado padrão floral, que surge protegido por 
uma cápsula exterior, disponível em preto, branco, 
dourado e cromado.  

Marcel Wanders has come up with the Valentine lamp for 
Moooi, defining it as a bouquet of flowers that radiates 
light thanks to the immense power of crystals, which 
transform a simple lampshade into a magical mirror.
The glass interior of this ceiling lamp is decorated with 
a delicate floral pattern, which is protected by an exterior 
capsule, available in black, white, gold and chrome.

VaLENTINE
espelhos Mágicos
Magical Mirrors

O aparador magnolia, da Ginger&Jagger, entra em 
2013 com um novo acabamento, agora em folha 
de madeira na cor miosótis. 
Sendo um dos elementos da coleção earth to 
earth, o aparador faz jus ao nome da coleção, 
denunciando imediatamente a inspiração retirada 
da natureza. A base rústica, que parece ter vindo 
diretamente de uma árvore, representa a essência 
original da floresta e cria um agradável contraste 
com o topo contemporâneo, formando uma peça 
onde a assimetria das partes resulta num curioso 
equilíbrio final. 

The magnolia sideboard, from Ginger & Jagger, 
enters 2013 with a new finish, now in miosotis 
colour wood veneer.
Part of the earth to earth collection, the 
sideboard lives up to the name of this range, 
immediately pointing to the inspiration sourced 
from nature. The rustic base, which seems to 
have been taken straight from a tree, represents 
the original essence of the forest and creates 
a pleasant contrast with the contemporary top, 
forming a piece where the asymmetry of the 
different parts produces a curious final balance.

maGNOLIa
inspiração natural
Natural Inspiration
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mERCEdES-bENZ STyLE
Da estrada para a sala
From Street to Lounge

Numa colaboração com o Formitalia Luxury 
Group, a Mercedes-Benz transportou para o 
mobiliário os seus altos padrões de qualidade 
e estilo inconfundível, criando a coleção 
mercedes-Benz Style.
Além do elegante Concept Sofa, de formato 
curvilíneo e detalhes assimétricos, a mercedes-
-Benz Style inclui ainda um aparador de linhas 
futuristas, cujos traços remetem para a herança 
do mundo automóvel. 

In a joint venture with the Formitalia Luxury 
Group, Mercedes-Benz has transferred its high 
quality standards and unmistakable style hauled 
to furniture, creating the mercedes-Benz 
Style collection.
In addition to the elegant Concept Sofa, with 
its curvilinear shape and asymmetrical details, 
mercedes-Benz Style also includes a sideboard 
of futuristic lines, the design of which reflects 
its automotive world background.
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dELaUNay 
dINING TabLE
Destemida
Fearless

Exuberante e ousada, a delaunay dining Table 
é a nova criação do arrojado designer Craig Van 
Den Brulle. 
Combinando design e técnica, a mesa de jantar é 
composta por uma base de linhas angulares, que 
fica perfeitamente visível sob o tampo de vidro.
Simultaneamente atual e intemporal, a exclusiva 
delaunay dining Table está disponível em três 
acabamentos – aço, bronze e alumínio –, sendo 
produzidas unicamente 15 unidades de cada. 

Exuberant and bold, the delaunay dining Table 
is the new creation from daring designer Craig 
Van Den Brulle.
Combining design and technique, the dining table 
is made up of a base of angular lines, which is 
perfectly visible under the glass top.
Contemporary and timeless at the same time, 
the exclusive delaunay dining Table is available 
in three finishes - steel, brass and aluminium –  
with only 15 units of each produced.

O mundo da moda é a fonte de inspiração para a nova coleção de tecidos da Zinc 
Textil. Doze imagens exclusivas do lendário ilustrador de moda René Gruau são as 
estrelas da coleção runway, surgindo aplicadas digitalmente em cetim de algodão 
numa larga variedade de escalas. 
As restantes imagens da coleção runway foram retiradas de um arquivo de moda, 
adaptadas em escala e coloridas em tons fortes e exuberantes. 

The fashion world is the source of inspiration for the new fabric collection from Zinc 
Textil. Twelve exclusive images by legendary fashion illustrator René Gruau are the 
stars of the runway collection, having been digitally printed in cotton satin in a wide 
variety of scales.
The remaining images in the runway collection were taken from a fashion archive, 
adapted in scale and coloured in rich and exuberant shades.

RUNway
alta-costura
Haute Couture

© CRAIG VAN DEN BRULLE
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Sendo uma versão mais informal da cozinha 
Hi-Line, a Hi-Line 6 foi especialmente desenhada 
por Ferruccio Laviani para aqueles que procuram 
uma solução prática que se adapte a um 
espaço reduzido. 
Respondendo às exigências do quotidiano, 
a cozinha Hi-Line 6 é apresentada com novas 
unidades modulares, mantendo, apesar dos 
novos acabamentos e diferentes combinações 
apresentadas, a qualidade e elegância que 
distingue as cozinhas Dada. 

As a more informal version of the Hi-Line 
kitchen, Hi-Line 6 has been specially designed 
by Ferruccio Laviani for anyone looking for a 
practical solution that fits into a small space.
Responding to the demands of everyday life, the 
Hi-Line 6 kitchen is presented with new modular 
units, maintaining, in spite of the new finishes 
and different combinations presented, the quality 
and elegance that sets Dada kitchens apart.

HI-LINE 6
solução informal
Informal Solution

Produzidas pela La Castellamonte e desenhados 
pela Adriano Design, as salamandras da Stack 
Stoves são a solução ideal para tornar mais 
acolhedora uma casa sem lareira. 
A parceria criativa entre ambas as empresas deu 
origem a um conjunto de salamandras modulares 
e personalizáveis em cerâmica, cuja estrutura 
flexível e design contemporâneo lhes permite 
adaptarem-se a qualquer tipo de espaço.  

Produced by La Castellamonte and designed by 
Adriano Design, Stack Stoves wood burners are 
the ideal solution to make a house without a 
fireplace all the more cosy.
The creative partnership between the two 
companies has resulted in a series of modular 
and customisable ceramic wood burners, whose 
flexible structure and contemporary design 
enables them to be adapted to any space.

STaCK STOVES 
Lareiras Móveis
Flexible Heat
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Ideal para adornar uma sala de estar ou de jantar, 
o candeeiro suspenso Botti transforma qualquer 
divisão, tornando-a absolutamente ímpar. 
Produzida em latão e coberta por um manto 
dourado, a nova proposta da portuguesa 
Delightfull lembra um imenso instrumento musical, 
prometendo assim conferir uma atmosfera 
inspiradora ao espaço onde for colocado. 

Ideal for embellishing a living room or dining room, 
the Botti suspended lamp transforms any room, 
making it absolutely unique.
Made of brass and coated in a golden covering, the 
new proposal from Portuguese Delightfull brings 
to mind a huge musical instrument, thus promising 
to create an inspiring setting wherever it is placed.

bOTTI
inspiração Musical
Musical Inspiration

RUTH & FLIP
unidos
United

Anteriormente vendidos em separado, agora a 
cadeira ruth e o apoio Flip formam um cativante 
conjunto. Desenhadas por David Trubridge, as duas 
peças encontram assim um novo propósito, numa 
união perfeita para proporcionar um descanso 
tranquilo.
A cadeira de balanço ruth encontra agora um 
parceiro no versátil Flip, que pode ser utilizado 
como mesa lateral, com o lado reto para cima, ou 
virado do avesso e usado como banco.

Previously sold separately, now the ruth chair and 
the Flip occasional table form a captivating duo. 
Designed by David Trubridge, the two pieces thus 
enjoy new purpose, in a perfect union to provide 
peaceful relaxation.
The ruth rocking chair now has a versatile partner 
in the form of Flip, which can be used as a side 
table, with the straight side up, or when turned 
over can be used as a stool.
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A cidade do Porto e as suas gentes são o 
ponto de partida para a coleção da Bateye. 
Numa homenagem à cidade, Marco Sousa cria 
mobiliário que presta tributo ao lugar que tem 
vindo a observar cuidadosamente. Reunindo 
os elementos que mais o marcaram, o criativo 
transforma-os em peças que refletem as cores
e a luz do Porto. 
A cadeira Sensuality encarna na totalidade todos 
os adjetivos que distinguem a Bateye, reunindo 
o arrojo e simpatia dos portuenses e sendo 
formada por materiais cuja nobreza e tradição 
remetem para os habitantes da cidade invicta. 

SENSUaLITy
invicta
Oporto Inspires

The city of Oporto and its people are the 
starting point for the collection from Bateye. 
In a tribute to the city, Marco Sousa creates 
furniture that pays homage to the place that he 
has been carefully observing. Bringing together 
the elements that have most marked him, the 
designer turns them into pieces that reflect the 
colours and the light of Oporto.
The Sensuality chair fully embodies every 
adjective that describes Bateye, featuring the 
nerve and friendliness of the people of Oporto, 
while made with materials whose premium quality 
and tradition speak of the city’s inhabitants.
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Desenhada para a Planika por Serge Atallah, 
a Bubble Commerce foi desenvolvida com o 
propósito de criar uma original lareira portátil, 
ideal para utilizar em apartamentos citadinos 
com interiores contemporâneos. 
Funcionando quase como um objeto decorativo, 
a Bubble Commerce adapta-se facilmente a 
ambientes jovens e descontraídos, sendo uma 
opção interessante para quem procura soluções 
simultaneamente deslumbrantes e funcionais.

Designed for Planika by Serge Atallah, the 
Bubble Commerce was developed with the 
purpose of creating an original portable 
fireplace, ideal for use in city apartments 
with contemporary interiors.
Functioning almost as a decorative object, 
the Bubble Commerce adapts easily to young 
and relaxed environments, while proving an 
interesting option for anyone looking for 
solutions that are stunning as well as functional.

bUbbLE COmmERCE
círculo de calor
Circle of Heat
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O cadeirão doble é o novo membro da coleção ettero, 
da Mambo Unlimited Ideas. Com assinatura de Cláudia 
Melo, os argumentos deste cadeirão vão bastante além 
da sua elegante forma. 
Uma vez que é composto por duas partes distintas, 
o doble pode ser personalizado pelo proprietário, que 
pode escolher a combinação de cores e materiais. 
O novo cadeirão apresenta-se assim como um autêntico 
camaleão, que se adapta aos gostos de cada cliente.

The doble chair is the new member of the ettero 
collection, from Mambo Ideas Unlimited. Designed by 
Cláudia Melo, the pros for this armchair go far beyond 
its elegant shape.
Since it is made up of two distinct parts, the doble can be 
customised by its owner, who can choose the combination 
of materials and colours.
The new chair thus reveals itself to be a true chameleon, 
which adapts to the tastes of each client.

dObLE
camaleão
Chameleon

Búfalo, cão, carneiro e pónei são os animais que compõem 
esta curiosa coleção de assentos da Biaugust. Adotando a 
forma daqueles animais, a imaginativa coleção Animal Chairs 
é um excelente equilíbrio entre arte e mobiliário, criatividade 
e funcionalidade. 
Seja para utilizar como elemento de decoração ou peça 
de mobília, os assentos Animal Chairs são garantidamente 
uma opção criativa. 
 
Buffalo, dog, sheep and pony are the animals that make 
up this curious collection of seats from Biaugust. Adopting 
the form of those animals, the imaginative Animal Chairs 
collection is an excellence balance between art and 
furniture, creativity and functionality.
Whether for use as a decorative item or as a piece of 
furniture, the Animal Chairs are certainly a creative option.

aNImaL CHaIRS
Mobiliário de estimação
Pet Furniture

Inicialmente projetada para decorar os restaurantes Corso, 
em Paris, a 107 Chair integra agora a coleção da Thonet. 
Robert Stadler desenhou esta cadeira como uma 
reinterpretação contemporânea do famoso modelo 
214 Coffee House Chair. Com a 107 Chair, Stadler quis 
desenvolver uma cadeira para decorar cafés em todo 
o mundo, que denunciasse a inspiração, mas que fosse 
significativamente mais barata de produzir que a sua 
antecessora graças às tecnologias atuais. 

Initially designed to decorate Corso restaurants in Paris,
the 107 Chair is now part of Thonet’s collection.
Robert Stadler has designed this chair as a contemporary 
reinterpretation of the famous 214 Coffee House Chair 
model. With the 107 Chair, Stadler wanted to develop a 
chair to decorate cafés around the world, which reveals its 
inspiration, but which is significantly cheaper to produce 
than its predecessor thanks to current technologies.

107 CHaIR
reinterpretação
Reinterpretation
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Bricks, Shift, Wave, Opera 25 e Variations são as mais 
recentes coleções de mosaicos propostos pela Bisazza, 
vindo enriquecer o catálogo da marca italiana. 
Recorrendo a inovadoras opções decorativas, a 
marca apresenta em 2013 padrões únicos e misturas 
harmoniosas de azulejos de tamanhos distintos. 
Disponíveis numa extensa palete de cores, as novas 
coleções encarnam a sofisticação que já é imagem 
de marca da Bisazza. 

Bricks, Shift, Wave, Opera 25 and Variations are the 
latest mosaic collections from Bisazza, thus enriching 
the catalogue of the Italian brand.
Using innovative decorative options, for 2013 the brand 
presents unique patterns and harmonious blends of tiles 
of different sizes. Available in a wide palette of colours, 
the new collections embody the sophistication that 
Bisazza is already known for.

bISaZZa
refinado revestimento 
Refined Finish

Especialista em soluções de banho elegantes e sofisticadas, 
a Neutra destaca-se pelos conceitos minimalistas e pela 
colaboração com alguns dos designers contemporâneos 
mais interessantes.
As coleções inkstone, concebida por Steve Leung, 
e Neos, de Luca Martonaro, são algumas das atuais 
propostas da Neutra, e encarnam a preocupação por 
parte da marca de apresentar elementos inovadores 
e estilisticamente distintos. 

A specialist in elegant and sophisticated bathroom 
solutions, Neutra stands out for its minimalist concepts 
and for its collaboration with some of the most interesting 
contemporary designers.
The inkstone collection, designed by Steve Leung, and the 
Neos collection, by Luca Martonaro, are some of Neutra’s 
current proposals, and embody the interest the brand has in 
presenting innovative and stylistically distinct products.

NEUTRa
Pureza Minimalista
Minimalist Purity
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Disponível em 17 cores diferentes, a gaiola Picto foi pensada 
para acolher pequenos pássaros. As linhas simples formam 
uma verdadeira casa para passarinhos, disponível em versão 
de suspensão ou com um suporte, para colocar no jardim.  
Desenhada pela Birds For Design para a empresa francesa Qui 
est Paul?, a gaiola Picto está equipada com um furo central, para 
assegurar o fluxo de ar, e uma das paredes é em vidro,  permitindo 
observar as aves sem as perturbar. 

Available in 17 different colours, the Picto cage has been designed 
to accommodate small birds. Its simple lines come together to create 
a real home for birds, available in a hanging version or with a stand, 
to place in the garden.
Created by Birds For Design for the French company to Qui est Paul?, 
the Picto cage features a central hole to ensure air flow, and one of 
the walls is made of glass, allowing you to watch the birds without 
disturbing them.

PICTO
gaiola colorida
Colourful Cage
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O original design deste sofá, a cargo de Carolin 
Fieber, confere-lhe uma dupla personalidade, rijo 
por fora, suave e macio por dentro. 
O confortável interior do sofá Cupcake, 
apresentado pela alemã Bretz, é envolvido por 
uma sólida e firme moldura, podendo ainda o 
conjunto final ser complementado com pequenas 
almofadas. Adicionalmente, graças à sua natureza 
modular, o Cupcake pode ser aumentado e 
transformado num sofá de canto.  
Independentemente de ser escolhido para um 
descanso solitário, um relaxante momento a 
dois, para diversão em família, receber um grupo 
de amigos ou mesmo ter uma conversa de 
negócios, o sofá Cupcake promete ser um doce 
complemento para qualquer divisão, conferindo-
-lhe charme e elegância.
O fotógrafo Udo Spreitzenbarth foi o escolhido 
pela Bretz para captar a essência sedutora deste 
sofá que, graças às diversas opções cromáticas 
disponíveis, se adapta aos gostos mais apurados.

The original design of this sofa, care of Carolin 
Fieber, endows it with a dual personality, hard 
on the outside, soft and fluffy on the inside.
The comfortable interior of the Cupcake sofa, 
presented by Germany’s Bretz, is surrounded 
by a solid framework, and the final ensemble 
can also be complemented with small cushions. 
Additionally, thanks to its modular nature, the 
Cupcake can be extended and transformed into 
a corner sofa.
Regardless of being used for lounging on your 
own, for a relaxing moment for two, for family 
fun, welcoming a group of friends, or even for 
having a business conversation, the Cupcake 
sofa will surely be a sweet addition to any room, 
endowing it with charm and elegance.
Photographer Udo Spreitzenbarth was chosen by 
Bretz to capture the seductive essence of this 
sofa, which, thanks to the assorted colour options 
available, adapts to the most refined of tastes.

CUPCaKE
extra Doce
Extra Sweet

© UDO SPREITZENBARTH EXCLUSIVELY FOR BRETZ- 2011
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Podendo ser utilizada suspensa na parede ou apoiada no 
chão, na horizontal ou na vertical, a estante Bel.Vedere 
adapta-se a qualquer ambiente e estilo decorativo. 
Com acabamento em branco mate, esta versátil estante 
concebida pelo designer Marcello Ziliani para a Opinion 
Ciatti oferece todo o protagonismo às peças que recebe, 
podendo ser utilizada para exibir acessórios decorativos, 
guardar livros ou expor fotografias. 

Able to be hung on the wall or rested on the ground, 
horizontally or vertically, the Bel.Vedere mirror bookcase 
fits into any environment and decorative style.
Finished in matt white, this versatile bookcase created 
by designer Marcello Ziliani for Opinion Ciatti gives the 
limelight to the pieces it holds, and can be used to 
display decorative accessories, to store books or 
displaying pictures.

bEL.VEdERE
branco Puro
Pure White

Embelezadas com cristais Swarovski, as 
almofadas Hédoné foram criadas pela marca para 
serem o toque final de glamour nas mais bonitas 
habitações. Meticulosamente feitas à mão, estas 
almofadas são compostas por sumptuosos 
tecidos e acabamentos de qualidade. 
Pensando nos clientes que exigem o máximo 
de personalização e exclusividade, a Hédoné 
oferece a possibilidade de escolher cada detalhe 
da almofada, desde o design às dimensões 
e cores dos cristais. 

Embellished with Swarovski crystals, the Hédoné 
cushions have been created by the brand to 
provide the final touch of glamour in the most 
beautiful of homes. Meticulously handmade, 
these cushions are made up of sumptuous fabrics 
and quality finishes.
Created with customers in mind who demand the 
height in customisation and exclusivity, Hédoné 
offers the chance to choose every detail of the 
cushion, from the design to the size and colour 
of the crystals.

HédONé
Decoração exclusiva
Exclusive Decoration
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Foi para loja Thanks, na Nova Zelândia, 
que o Timothy John Studio desenhou o 
Sidekick, um banco cuja inspiração advém 
da leveza e transparência das provetas 
usadas nos laboratórios. 
Para completar a elegante estrutura 
de metal que forma a base do banco 
Sidekick, foi adicionado um tampo 
em cortiça, à semelhança do material 
tradicionalmente utilizado nas rolhas que 
selam os conteúdos dentro das provetas. 

Designed by the Timothy John Studio 
for the store Thanks in New Zealand, 
Sidekick is a stool that finds its inspiration 
in the lightness and transparency of glass 
beakers used in laboratories.
To complete the elegant metal structure 
that forms the base of the Sidekick stool 
a cork lid has been added, just like the 
material traditionally used in the stoppers 
that seal contents within the beakers.

SIdEKICK
inspiração científica
Scientific Inspiration
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Foi em 2011 que Branca Cuvier fundou a Baguera, marca dedicada à produção de 
joalharia e acessórios de traços arrojados e contemporâneos. Apostando em formatos 
inovadores e cores divertidas, a designer portuguesa dedica-se a desenvolver peças 
pensadas para se destacarem em qualquer outfit.
A singularidade que caracteriza a Baguera desde a sua criação foi recentemente 
reconhecida quando, em 2012, a coleção Vectory venceu o concurso POPs, organizado 
pela Fundação de Serralves, no Porto, para premiar projetos portugueses originais. 

In 2011 Branca Cuvier founded Baguera, a brand dedicated to the production
of jewellery and accessories boasting bold and contemporary design. Focusing
on innovative formats and fun colours, the Portuguese designer has devoted 
herself to developing pieces designed to stand out in any outfit.
The uniqueness that has characterized Baguera since its creation was recently 
recognised when, in 2012, the Vectory collection won the POPs competition, 
organised by the Serralves Foundation, in Oporto, to reward original 
Portuguese projects.

baGUERa
bRaNCa CUVIER 

Estética Geométrica
Geometric Aesthetics 
˙estela ataíde Texto Text ˙francisco nogueira Fotografia Photography

O que distingue as peças baguera?
As peças da Baguera são feitas para a mulher do século XXI, que 
não quer passar desapercebida no meio desta selva urbana. São 
produtos de luxo exclusivos, focados na qualidade estética mais do 
que na produção em massa. As suas formas e conceitos exploram 
a união entre o orgânico e o geométrico, o que acaba por criar uma 
certa versatilidade, conseguindo assim abranger um público maior.

a marca reflete a sua personalidade?
A marca é um reflexo de parte da minha personalidade, da parte 
mais leve, divertida e racional. A outra parte da minha personalidade 
exploro na marca que tenho em nome próprio, em www.brancacuvier.
com. É uma parte mais intensa, sonhadora e profunda.

O que a inspira?
Ao contrário do que era de supor, não me inspiro em joalharia, 
inspiro-me na natureza e nas suas formas e costumo estar a par do 
que está a ser feito em arquitetura e em design. Na área da moda, 
inspiro-me principalmente nos sapatos.
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Como seleciona os temas das suas coleções?
Não é um processo consciente. Quando faz sentido para mim, invisto 
tempo para conseguir ver o potencial da coisa até se tornar mais 
definitiva ou não.

Trabalhar com a artista Lucy macRay potenciou a sua 
criatividade?
Sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre me incentivaram a 
imaginar e a sonhar, o que é ótimo! O estágio com a Lucy ajudou-
-me a ter mais confiança para lutar pelo que acredito e, hoje em dia, 
sempre com um pézinho na terra, para mim o céu é o limite!

Já colaborou com os designers de moda Lidija Kolovrat e 
Ricardo Preto. Vê as joias como complementos ou peças 
tão ou mais importantes que a roupa? 
Vou arriscar e dizer que vejo a joalharia como a parte mais 
importante num conjunto. As joias estão quase sempre associadas 
a memórias pessoais, a cultos e conseguem ser uma representação 
mais apurada daquilo que somos. Não são tão descartáveis como a 
roupa e dão o toque final ao outfit de uma mulher ou homem.
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what sets baguera pieces apart?
The pieces from Baguera are made for 21st century women, who 
do not want to go unnoticed in the midst of this urban jungle. 
They are exclusive luxury products, focused on aesthetic quality 
rather than mass production. Their shapes and concepts explore 
the combination between the organic and the geometric, which 
ends up creating a certain level of versatility, thus appealing to 
a wider market.

does the brand reflect your personality?
The brand is a reflection of part of my personality, of the lighter, 
fun and rational part. I explore the other part of my personality in 
the brand that carries my own name, at www.brancacuvier.com. 
It is a more intense part, deeper and prone to dreaming.

what inspires you?
Contrary to what you would assume, I do not find my inspiration in 
jewellery, I find my inspiration in nature and in its forms and I tend to 
keep my eye on what is being done in architecture and design. In the 
area of   fashion, I mainly take my inspiration from shoes.

How do you select the themes of your collections?
It is not a conscious process. When it makes sense for me, I invest 
the time to try and see the potential of something becoming more 
definitive or not.

did working with artist Lucy macRay add to your 
creativity?
I have always been a very creative person; I was always encouraged 
to imagine and dream, which is great! The work experience with 
Lucy helped me have more confidence to fight for what I believe in 
and, today, always with my foot on the ground, the sky is the limit 
for me!

you have collaborated with fashion designers Lidija 
Kolovrat and Ricardo Preto. do you see jewellery as 
accessories or as pieces that are just as or more important 
than clothes?
I’ll take a risk and say that I see jewellery as the most important 
part of an outfit. Jewellery is almost always associated with 
personal memories, to beliefs and manages to be a more accurate 
representation of who we are. Jewellery is not as disposable as 
clothing and gives the final touch to a woman or man’s outfit.
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do you feel that your work is more recognised in Portugal 
or abroad?
Abroad, without a doubt. As there is more purchasing power, 
people are looking more and take more risks. They are also more 
accustomed to buying online, which aids the sale of my pieces all 
around the globe. In Portugal I have fewer orders, but people still 
appreciate my jewellery! More than I would ever have imagined.

How would rate these two years of baguera’s existence?
In the first year I would rate in lower rather than higher, mainly 
because despite being patient in other things, I am terrible at 
waiting to see results. So I felt a little frustrated. But now I see that 
was no reason to be so, I was just in a hurry to succeed with my 
brand and to be able to feel accomplished. This last year has been 
better that I would have ever imagined! It’s great when you dream 
about the same things then end up happening and that, to me, is 
what counts the most right now!

Sente que o seu trabalho é mais reconhecido em 
Portugal ou no estrangeiro?
No estrangeiro, sem dúvida. Como há mais poder de compra, 
as pessoas procuram mais e arriscam mais. Também estão 
mais habituadas a comprar online, o que facilita a venda 
das peças para todos os cantos do mundo. De Portugal 
tenho menos encomendas, mas mesmo assim as pessoas 
apreciam! Mais do que alguma vez imaginei.

Que balanço faz destes dois anos da baguera?
No primeiro ano a balança pesava mais para baixo do que 
para cima, principalmente porque apesar de ser paciente 
noutras coisas, sou péssima a esperar por ver resultados. 
Por isso senti-me um pouco frustrada. Mas, agora vejo que 
foi sem razão, foi apenas pressa de vingar com a minha 
marca e poder sentir-me realizada. Este último ano foi mais 
do que alguma vez imaginei! É ótimo quando se sonha com 
coisas que depois acabam mesmo por acontecer e isso, para 
mim, é o que «pesa» mais neste momento!

8 4  ˙  R E T R ATO FA L A D O ˙  h o u s et rend s
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É do sonho de José Ferreira Pinto Basto que, em 1824, 
Ílhavo, no distrito de Aveiro, vê nascer aquela que viria a 
tornar-se numa das marcas portuguesas de referência.
Negociante, industrial e político, o fundador da Vista Alegre 
inspirou-se no sucesso da fábrica de vidro da Marinha 
Grande para criar o seu próprio negócio, dedicado 
a «porcelanas, vidro e processos químicos». 
Desde então, ao longo destes quase dois séculos de 
existência, a Vista Alegre tornou-se internacionalmente 
reconhecida pela elevada qualidade das suas peças, 
sendo uma importante representante da cultura 
portuguesa no mundo. 

The dream of one José Ferreira Pinto Basto, led to 
the creation, in 1824, in Ílhavo in the district of Aveiro, 
of what would later become one of Portuguese most 
famous brands.
Merchant, industrialist and politician, the founder of Vista 
Alegre took his inspiration from the success of glass 
production in Marinha Grande to create his own business, 
dedicated to «porcelain, glass and chemical processes».
Since then, throughout nearly two centuries of existence, 
Vista Alegre has gained international respect for the high 
quality of its products, and has become an important 
representative of Portuguese culture throughout 
the world.

De Portugal para o Mundo
From Portugal to the World
˙estela ataíde Texto Text ˙Direitos reservados Fotografias Photographs
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* Álvaro Siza Vieira

© ARQUIVO MUSEU DA VISTA ALEGRE
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Hoje, além do Presidente da República Portuguesa e da Casa 
Branca, que utilizam oficialmente serviços Vista Alegre, são 
várias as embaixadas, casas reais e personalidades mundiais 
que se renderam à qualidade superior da marca, destacando-
-se o ex-presidente brasileiro Lula da Silva, o rei Juan Carlos 
de Espanha e a rainha Isabel II de Inglaterra. 
Em 2001, a empresa alargou ainda mais o seu raio de 
influência quando se aliou à Atlantis, marca dedicada à 
criação de produtos de cristal e vidro. A histórica fusão deu 
origem a um dos maiores grupos da Europa de tableware 
e giftware, o Grupo Vista Alegre Atlantis, que emprega 
atualmente cerca de 1500 colaboradores, é líder no mercado 
ibérico e produz anualmente, nas quatro unidades industriais 

units located in central Portugal, about fifteen million 
pieces, a share of which is intended for export to more 
than sixty countries.
This constant investment in development is reflected 
in Vista Alegre collections, while the brand has always 
combined its technological expertise with the creativity 
of the best contemporary artists, having worked with 
names such as Álvaro Siza Vieira, Jesus Del Pozo, 
Armanda Passos and Júlio Pomar.
In light of this principle, in 2008 the Contemporary Artists 
Project was formed, which features the release of two 
annual, limited and numbered editions, designed by 
renowned artists from the worlds of art and graphic design, 
such as Joana Vasconcelos, Eduardo Nery and Peter Calapez.
Work with the French house Christian Lacroix is   the latest 
example of this commitment to partnerships. A new venture, 
launched in 2013, the union has resulted in the creation of 
four table collections and decorative pieces that combine 
the know-how and quality of Vista Alegre with the 
aesthetics and elegance of Lacroix.

que tem no centro de Portugal, cerca de quinze milhões 
de peças, parte das quais destinadas à exportação 
para mais de sessenta países.
Esta constante aposta no desenvolvimento reflete-se nas 
coleções Vista Alegre e, desde sempre, a marca associou o 
seu conhecimento tecnológico à criatividade dos melhores 
artistas contemporâneos, contando com colaborações de 
nomes como Álvaro Siza Vieira, Jesus Del Pozo, Armanda 
Passos e Júlio Pomar. 
Foi na sequência deste princípio que, em 2008, surgiu o 
Projeto Artistas Contemporâneos, que prevê a apresentação 
de duas edições anuais, limitadas e numeradas, concebidas 
por artistas consagrados ligados às artes plásticas e gráficas, 
de que são exemplo Joana Vasconcelos, Eduardo Nery 
e Pedro Calapez. 
A ligação à casa francesa Christian Lacroix é o exemplo mais 
recente desta aposta nas parcerias. Apresentada já em 2013, 
a união resultou na criação de quatro coleções de mesa e 
peças decorativas, que aliam o know-how e a qualidade 
Vista Alegre à estética e elegância da Lacroix.

* Coleção Vila Verde

* Coleção Fado

Today, in addition to the President of the Portuguese 
Republic and to the White House, which officially use Vista 
Alegre services, there are many embassies, royal houses and 
world figures, which have surrendered to the superior quality 
of the brand, the most illustrious of which include former 
Brazilian president Lula da Silva, King Juan Carlos of Spain 
and Queen Elizabeth II of England.
In 2001, the company further expanded its area of influence 
when it joined forces with Atlantis, a brand dedicated to 
creating crystal and glass products. The historic merger gave 
rise to one of the largest European tableware and giftware 
groups, the Grupo Vista Alegre Atlantis, which currently 
employs about 1500 employees, which leads the Iberian 
market, and which annually produces, in its four industrial 
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This unique combination of tradition and innovation have 
made Vista Alegre a truly cherished company for the 
Portuguese who, in 2012, voted it a brand of excellence 
for the third year running in a consumer vote organised 
by Superbrands.
Born in the 19th century, thanks to the dream of one man, 
in the last 189 years Vista Alegre has become the mirror 
of a country, reflecting the Portuguese cultural path in its 
collections and using its products to take the nation’s arts 
and traditions beyond national borders.

˙  91  

O estilo de vida moderno, com uma alimentação deficiente, 
refeições mal cumpridas, alimentos processados industrialmente 
e o próprio stresse, podem comprometer a ingestão, a assimilação 
e a ação das vitaminas. 
Por outro lado, o armazenamento e a própria preparação dos 
alimentos podem levar a que se percam nutrientes e vitaminas, 
já que estas são sensíveis ao calor, ao deficiente armazenamento 
dos alimentos, à presença de oxigénio, luz ou humidade.
Os alimentos devem ser idealmente confecionados da forma mais 
natural e saudável possível: cozidos, assados ou grelhados sem 
gordura e cozinhados a vapor, a melhor forma para preservar o 
máximo de nutrientes.
As vitaminas são essenciais à vida e ao bom funcionamento do 
organismo. São ingeridas através do que comemos, pois o nosso 
organismo não tem capacidade para sintetizar a maior parte das 
vitaminas de que precisa. 
Devemos receber as vitaminas através de uma boa alimentação, 
ma podem existir situações em que se justifica uma utilização 
terapêutica de vitaminas. Para identificar estas situações devem 
ser feitos testes específicos, como o Check-up Ortomolecular 
disponível na Clínica do Tempo, que identifica o equilíbrio vitamínico 
ao nível celular, entre outros exames. Depois destes testes, é 
prescrito um plano alimentar e a suplementação necessária, razão 
por que criei uma gama própria de suplementos nutricêuticos, 
destinados a suprir as necessidades individuais detetadas.
Quem deve indicar se precisa de tomar vitaminas é o seu médico 
ou nutricionista, que analisam os níveis presentes no organismo 
e adaptam a dieta e a suplementação ao seu caso particular. 
Nenhum comprimido pode substituir uma alimentação saudável, 
variada e equilibrada. Uma dieta deficiente não é por si só 
compensada por suplementos alimentares, que são exatamente 
isto: um acréscimo de nutrientes que se une a uma boa 
alimentação, rica em vegetais, frutas, cereais e grãos.

Modern lifestyles, with poor diets, skipping meals, industrially 
processed foods and even stress, can impair the ingestion, 
absorption and action of vitamins.
On the other hand, storing and preparing food can lead to a loss 
of nutrients and vitamins, since they are sensitive to heat, to poor 
food storage, to the presence of oxygen, light or moisture.
Ideally food should be prepared as naturally and healthily as 
possible: boiled, baked or grilled without fat and steamed, 
the best way to preserve the most nutrients.
Vitamins are essential to life and to the proper functioning of the 
body. They are ingested through what we eat, because our body 
is unable to produce most of the vitamins it needs.
We have to obtain vitamins through a good diet, but situations 
may occur where the therapeutic use of vitamins can be justified. 
To identify these situations specific tests should be made, such 
as the Orthomolecular Check-up, available at the Clínica do Tempo, 
which identifies vitamin levels at a cellular level, among other tests. 
After these tests, an eating plan is prescribed and the necessary 
supplementation, which is why I have created a range 
of nutriceutical supplements, designed to meet the individual 
needs detected.
Your doctor or nutritionist is the person who should indicate 
whether you need to take vitamins, who analyses the levels 
present in the body and adapts diet and supplementation to your 
particular case.
No pill can replace a healthy, varied and balanced diet. A poor diet 
is not by itself compensated by dietary supplements, which are 
exactly that: additional nutrients that are joined by a good diet, 
rich in vegetables, fruit, cereals and grains.

alimento é vida
Food is life 

www.clinicadotempo.pt
Parede: 21 458 85 00 ˙ Lisboa: 21 316 32 00

humberto Barbosa

Especialista em nutrição e longevidade e Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in nutrition and longevity and Founder of the Clínica do Tempo
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Esta singular combinação entre tradição e inovação tornou 
a Vista Alegre numa empresa querida entre os portugueses 
que, em 2012, a elegeram pelo terceiro ano consecutivo 
como marca de excelência, numa votação promovida pela 
Superbrands e feita pelos consumidores.
Nascida no século XIX, do sonho de um homem, nos últimos 
189 anos a Vista Alegre transformou-se no espelho de 
um país, refletindo nas suas coleções o percurso cultural 
português e utilizando as suas peças para levar a artes 
e as tradições nacionais além-fronteiras. 

* Coleção Heterónimos de Fernando Pessoa

* Coleção 1+1=1 

  Obra ‘O Filho de mil homens’ de Valter Hugo Mãe,

  Ilustração de João Vaz de Carvalho

* Coleção Lacroix
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A idade de ouro do circo do início do século XX 
foi a inspiração para este 25Hours Hotel Wien, 
situado na capital austríaca. Com uma atmosfera 
surreal e surpreendente, este hotel parcialmente 
inaugurando em 2011 alude, assim, ao fantástico 
mundo dos sonhos.
Para além dos quartos e suítes, o hotel conta com 
um lounge, um bar, uma área de wellness e fitness 
e um restaurante.
Eclético e contraditório, o 25Hours Hotel Wien é 
um símbolo do espetáculo e do brilho.

25HOURS HOTEL wIEN
De Atmosfera Circense ˙ Circus Atmosphere
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ 25hours hotels Fotografia Photography

The golden age of circuses of the early 20th 
century was the inspiration for the 25Hours 
Hotel Wien, located in the Austrian capital. With 
its surreal and surprising atmosphere, this hotel, 
partially opened in 2011, alludes to the fantastic 
world of dreams.
In addition to rooms and suites, the hotel contains 
a lounge, a bar, a wellness and fitness area and  
a restaurant.
Eclectic and contradictory, the 25Hours Hotel 
Wien is a symbol for show and sparkle.
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Localizado no coração de Amesterdão, o The 
Conservatorium Hotel é um encontro entre o 
glamour e o classicismo do século XIX com a 
contemporaneidade dos nossos dias.
Originalmente construído no século XIX para 
funcionar como um conservatório de música, o 
espaço foi agora adaptado pelo designer italiano 
Piero Lissoni, que o transformou num dos hotéis 
mais interessantes de Amesterdão, com vistas 
soberbas sobre o centro da cidade. 

CONSERVaTORIUm HOTEL 
Uma Janela Sobre Amesterdão
A Window Over Amsterdam
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ conservatorium hotel / amit geron Fotografia Photography

Located in the heart of Amsterdam, The 
Conservatorium Hotel is a blend of glamour and 
the classicism of the 19th century with modern 
day contemporary style.
Originally built in the 19th century to house a 
music conservatory, the space has now been 
adapted by Italian designer Piero Lissoni, who has 
transformed it into one of the most interesting 
hotels in Amsterdam, with superb views over the 
city centre.

De linhas austeras e sombras cinzas cortadas, 
aqui e ali, por focos de luz, o Conservatorium 
Hotel tem 129 quartos e suítes, um restaurante 
que oferece uma gastronomia internacional 
de sabores simples e focados, e um centro de 
wellness com spa e ginásio, dividido em quatro 
áreas que correspondem aos quatro elementos da 
Natureza: Terra, Água, Fogo e Ar.

With its simple lines and grey shadows, 
broken here and there by spotlighting, the 
Conservatorium Hotel has 129 rooms and suites, 
a restaurant serving international cuisine made 
of simple and focused flavours, and a wellness 
centre with spa and gym, divided into four areas, 
corresponding to the four elements of nature: 
Earth, Water, Fire and Air.
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QT SydNEy
Hotel para Viver ˙ Hotel Living
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ Qt hotels Fotografia Photography

Os históricos State Theatre e o edifício Gowings, 
em Sydney, na Austrália, deram lugar a um 
empolgante novo design hotel, o QT Sydney.
Com design assinado por Michael Johanasson, as 
antigas fachadas góticas foram restauradas e o 
interior do edifício ganhou nova vida com peças 
de arte surpreendentes, mobiliário criativo e  
cores magnetizantes. 
Localizado no centro da cidade, o QT Sydney 
exibe quartos de design provocativo e atmosfera 
confortável, três salas de jantar privadas, um spa 
com seis salas de tratamento, um lounge que 
promete fazer as delícias dos amantes de bares 
charmosos e uma barbearia que parece saída de 
tempos mais distintos.

The historic State Theatre and the Gowings 
Building in Sydney, Australia, have made way for 
an exciting new design hotel, the QT Sydney.
With design by Michael Johanasson, the old Gothic 
facades have been restored and the interior of 
the building has been given a new lease of life 
with stunning pieces of art, creative furniture and 
magnetizing colours.
Located in the centre of the city, the QT Sydney 
presents rooms featuring provocative design and 
a comfortable atmosphere, three private dining 
rooms, a spa with six treatment rooms, a lounge 
that is sure to delight lovers of charming bars and 
a barber shop that looks as if lifted from a more 
refined era.
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HOTEL CUbO
Clean, Mas Acolhedor ˙ Clean Lines, Yet Cosy
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ David ralita Fotografia Photography

No ponto de encontro entre a parte antiga e a 
parte nova de Ljubljana, a charmosa capital da 
Eslovénia, fica o Hotel Cubo, construído num 
antigo edifício de Art déco, dos anos 1930. 
Com o charme típico da época preservado e 
enaltecido com um design moderno e funcional, 
o edifício do Hotel Cubo destaca-se pelos seus 
quartos de decoração clean, pelo agradável bar 
situado no rés do chão, onde se pode apreciar um 
café, um snack ligeiro ou sobremesas decadentes, 
mas, sobretudo, pelo seu restaurante. Com 
uma cozinha inovativa e sazonal, o menu inclui 
produtos de fabrico próprio, como deliciosos 
patés, trufas e geleias, que podem ser apreciados 
também num pequeno-almoço inesquecível. 
Assim, o restaurante do Cubo não quer ser 

At the meeting point between the old and new 
part of Ljubljana, the charming capital of Slovenia, 
stands the Hotel Cubo, housed in an old Art Deco 
building, from the 1930s.
With the charm typical of the period preserved 
and enhanced by a modern and functional design, 
the building of the Hotel Cubo stands out for its 
rooms with «clean» décor, for its pleasant bar 
located on the ground floor, where you can enjoy 
a coffee, a light snack or decadent desserts, and 
especially for his restaurant. With an innovative 
and seasonal cuisine, the menu includes 
homemade products such as delicious pâtés, 
truffles and jellies, which can also be enjoyed as 
part of an unforgettable breakfast. The Cubo’s 
restaurant thus shows its ambition to be more 
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apenas mais um restaurante de hotel, mas 
afirmar-se como um dos melhores da cidade. 
O centro fitness do Hotel Cubo é outra mais-valia 
do hotel. O exercício físico poderá ser completado 
no exterior num dos muitos parques e pequenas 
florestas da cidade. Aliás, um passeio por 
Ljubljana é indispensável, quanto mais não seja 
para se usufruir dos descontos que o Hotel Cubo 
proporciona em várias boutiques da cidade.

than just another hotel restaurant, and rather 
one of the best in city.
The fitness centre at the Hotel Cubo is another 
of the venue’s assets. Physical exercise can be 
continued outdoors, in one of the many small 
parks and small forests in the city. Indeed, a walk 
through Ljubljana is a must, if only to enjoy the 
discounts that the Hotel Cubo provides several 
boutiques in the city.

THE STRaF HOTEL
Intimidade em Milão ˙ Intimacy in Milan
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ the straf hotel Fotografia Photography

Abstrato e até um pouco surreal, o The Straf 
Hotel, em Milão, Itália, nasceu com o propósito 
de ser uma alternativa aos hotéis cliché que 
abundam na cidade. 
Com 64 quartos e suítes, a decoração do The 
Straf, assinada pelo arquiteto e artista Vincenzo 
De Cotiis, combina alta tecnologia com uma 
atmosfera íntima e relaxante. Instalado no centro 
da cidade, o hotel inclui restaurante, ginásio, bar e 
sala de conferências.

Abstract and even a little surreal, The Straf Hotel 
in Milan, Italy, was created with the purpose of 
providing an alternative to the cliché hotels that 
abound in the city.
Throughout 64 rooms and suites, the décor 
of The Straf, designed by artist and architect 
Vincenzo De Cotiis, combines high-tech with a 
cosy and relaxing atmosphere. Stood in the city 
centre, the hotel includes a restaurant, gym, bar 
and conference room.
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THOUmIEUx
O Campo na Cidade 
The Countryside in the City
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ stéphane de bourgies Fotografia Photography

Uma country house na cidade. É esta a 
primeira impressão que se tem quando se 
chega ao Thoumieux, um hotel em Paris, de 
apenas 15 quartos, que emana conforto e 
contemporaneidade. 
Com inúmeros detalhes e paletas gráficas, o bom 
gosto estende-se ao restaurante do hotel, com 
um chef premiado e um menu capaz de competir 
com os dos melhores restaurantes do mundo, e 
que pretende, só por si, ser motivo de visita, e 
ao bar do Thoumieux, símbolo de todo o charme 
francês. O objetivo é que os hóspedes do hotel 
e os clientes do restaurante e do bar se sintam 
como se estivessem em casa, só que ainda  
mais confortáveis.

A country house in the city. This is the first 
impression you have when you arrive at the 
Thoumieux, a hotel in Paris, with only 15  
rooms, and which exudes comfort and 
contemporary style.
With countless details and graphic palettes, good 
taste extends to the hotel’s restaurant, with an 
award winning chef and a menu able to compete 
with the best restaurants in the world, which 
aims to be a reason for a visit on its own, and the 
bar of the Thoumieux, symbol of French charm 
at its finest. The intention is for hotel guests 
and visitors to the restaurant and bar to feel like 
they’re at home, only even more comfortable.
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Situada nas margens do rio Vltava, Ceský Krumlov 
é um exemplar perfeito e maravilhosamente 
preservado das cidades europeias da idade média.
Com os primeiros registos que a definem como 
tal datados de 1309, a cidade checa tem vindo 
a acumular pérolas arquitetónicas desde então, 
motivo pelo qual foi considerada Património 
Mundial pela UNESCO em 1992. 
Um passeio pelas ruelas do pitoresco centro 
histórico desta pérola medieval funciona 
como uma viagem no tempo, transportando 

CESKý KRUmLOV
Elegância Medieval̇  Medieval Elegance 
˙ estela ataíde Texto Text ˙ © ceský Krumlov/1,4 Lubor Mrázek; 2,3 Libor svácek Fotografia Photography

Situated on the banks of the River Vltava,  
Ceský Krumlov is a perfect and wonderfully 
preserved example of European towns from the 
Middle Ages.
With the earliest records that define it as such 
dating from 1309, the Czech town has been 
accumulating architectural wonders ever since, 
reason enough for it to be considered a World 
Heritage Site by UNESCO in 1992.
A stroll through the lanes of the picturesque 
historic centre of this medieval jewel is like 

h o u s et rend s  ˙  B Ú S S O L A ˙  105  
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a imaginação para séculos distantes. Sendo 
praticamente um museu ao ar livre, a cidade está 
repleta de edifícios cuidadosamente preservados, 
que exibem ainda a sua beleza original, de traços 
góticos, renascentistas e barrocos. Em Ceský 
Krumlov, o tempo parece ter abrandado por 
opção, para proteger a sua delicada beleza.

Geologicamente a mais antiga de todas as ilhas do Havai, Kauai 
seduz pela intensa beleza natural.
Apelidada «Garden Isle» pela exuberância da sua vegetação, a 
quarta maior ilha do arquipélago é o palco perfeito para praticar 
snorkel nas águas cristalinas, fazer caminhadas ou descobrir 
recantos inexplorados recorrendo ao caiaque, sendo assim o 
destino ideal para os amantes de atividades ao ar livre.

flicking a switch on a time travel machine, 
whisking your imagination back to distant 
centuries. Practically an outdoor museum, the 
city is full of carefully preserved buildings that 
still display their original beauty, in Gothic, 
Renaissance and Baroque guises. Time seems to 
have slowed out of choice in Ceský Krumlov, to 
protect its delicate beauty.

Geologically the oldest of all of Hawaii’s islands, Kauai stuns with 
its intense natural beauty.
Known as the «Garden Isle» for its lush vegetation, the 
archipelago’s fourth largest island is the perfect setting to 
snorkel in clear waters, to go on a hike or to discover unexplored 
spots in a kayak, thus making it the ideal destination for anyone 
who enjoys outdoor activities.

KaUaI
Garden Isle
˙ estela ataíde Texto Text ˙ hta/1 Dana edmunds; 2,3 tor Johnson Fotografia Photography
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Capital e maior cidade da Noruega, Oslo é uma 
metrópole bonita, calma, com um padrão de vida 
superior ao da média europeia e uma economia 
bem mais estável.
Terá de passar pelo The Viking Ship Museum, 
com algumas embarcações dos exploradores e 
guerreiros nórdicos, mas também pelo parque 
e museu Vigeland, com inúmeras esculturas de 
Gustav Vigeland, sem esquecer o museu do pintor 
Edvard Munch, a modernidade da Opera Nacional 
e o emblemático edifício da Câmara Municipal  
de Oslo.
Para terminar o passeio desfrute de um 
maravilhoso lanche ao final da tarde no porto 
da cidade, ansiando a viagem até à península 
Bygdøy com as suas florestas e parques. 

OSLO
Procedência Viking ˙ Viking Background
˙ Patrícia ramos Texto Text ˙ Visitoslo/nancy bundt Fotografia Photography

Norway’s capital and largest city, Oslo is a 
beautiful, peaceful place, where the standard of 
living is well above the European average and the 
economy is much more stable.
A visit to The Viking Ship Museum is a must, 
with its ships of Nordic explorers and warriors, 
as is a trip to Vigeland park and museum, with 
its many sculptures by Gustav Vigeland, without 
forgetting the museum of painter Edvard Munch, 
the modern feel of the National Opera House and 
the emblematic building of Oslo Town Hall.
To end your visit enjoy a delicious late afternoon 
bite in the city’s harbour, as you plan a trip out to 
the Bygdøy Peninsula with its forests and parks.

Dinâmica e cosmopolita, Roterdão reinventa-se 
frequentemente, renovando com frequência 
os motivos que a tornam num dos destinos 
holandeses mais apetecíveis.
Equipada com o maior porto da Europa, a cidade 
está em constante mutação, num vaivém de 
novidades e iniciativas. Dona de uma atmosfera 
vibrante, Roterdão surpreende os turistas a cada 
visita, presenteando-os com novos eventos 
culturais e desportivos, monumentos históricos e 
referências da arquitetura moderna.

ROTERdãO
Constante Descoberta ˙ Constant Discovery
˙ estela ataíde Texto Text ˙ rotterdam image bank Fotografia Photography

Dynamic and cosmopolitan, Rotterdam often 
reinvents itself, frequently renewing the  
reasons that make it one of the most desirable 
Dutch destinations.
Home to the largest port in Europe, the city 
is constantly changing, in a to-and-fro of 
innovations and initiatives. Boasting a vibrant 
atmosphere, Rotterdam surprises tourists on 
every visit, presenting them with new cultural 
and sporting events, historical monuments and 
highlights of modern architecture.

h o u s et rend s  ˙  B Ú S S O L A ˙  10 9  
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Capital Europeia da Cultura em 2004, Lille 
tem-se afirmado como referência cultural do 
Velho Continente. Apoiando-se nas heranças 
acumuladas ao longo dos séculos, a cidade 
exibe com orgulho a sua riqueza arquitetónica 
e artística, trilhando simultaneamente novos 
caminhos para o futuro.
Rica em prestigiados museus e centros de arte 
alternativa, Lille é diariamente palco de eventos 
culturais e atividades diversas, numa ode 
recorrente às tradições e novos talentos. 
Jovial e calorosa, a cidade francesa acolhe com 
generosidade os seus visitantes, oferecendo-
lhes de bom grado os seus tesouros, da rica 
gastronomia aos teatros e salas de espetáculos. 

LILLE
Refúgio Artístico ˙ Artistic Retreat
˙ estela ataíde Texto Text  ˙ ot Lille©Laurent ghesquière;4 Maxime Dufour Photographies Fotografia Photos

European Capital of Culture in 2004, Lille has 
established itself as a cultural highlight of the 
Old Continent. Relying on heritage accumulated 
over the centuries, the city proudly displays its 
architectural and artistic wealth, while setting 
down new paths for the future.
Rich in prestigious museums and alternative art 
centres, Lille is the stage for cultural events and 
diverse activities every day, in an ode that uses 
traditions and new talent.
Friendly and warm, the French city is generous in 
its welcome to visitors, happy to offer them its 
treasures, from rich gastronomy to theatres and 
concert halls.
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Situada a largo do litoral venezuelano, 
a personalidade única de Aruba resulta 
de uma mistura inimitável de influências 
latinas, europeias e indígenas, que se reflete 
incontornavelmente em todos os 
aspetos quotidianos.
Famosa pela celebração do Carnaval, que se 
estende por cerca de um mês, a pequena ilha das 
Caraíbas seduz ainda pelo ambiente relaxado, 
águas temperadas e clima tropical. 

aRUba
Pérola das Caraíbas ˙ Pearl of the Caribbean
˙estela ataíde Texto Text ˙ aruba tourism authority Fotografia Photos

Located off the coast of Venezuela, the unique 
personality of Aruba results from an inimitable 
blend of Latin, European and local influences, 
unmistakeably reflected in all aspects of daily life.
Famous for its Carnival celebrations, which go 
on for about a month, the small Caribbean island 
impresses with its relaxed atmosphere, calm 
waters and tropical climate.
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Mundo de Fantasia
Fantasy World
˙ estela ataíde Texto Text ˙ shannon Mcgrath Fotografia Photography

Localizado em St. Kilda, uma das áreas mais animadas de 
Melbourne, o Pretty Please destaca-se indubitavelmente 
entre os demais bares. A partir do momento em que se 
aventuram neste espaço, os visitantes notívagos deparam-
se com um mundo de opulência sensorial, onde cores 
quentes, texturas variadas e o arrojado design gráfico de 
Rohan Newman se unem para proporcionar momentos de 
pura indulgência. 
Empenhados em proporcionar uma experiência social única, 
Travis Walton e a sua equipa apostaram numa decoração 
surpreendente e imaginativa, onde a riqueza cromática e de 
materiais arrebata os sentidos desde o primeiro instante.

Located in St. Kilda, one of the liveliest parts of Melbourne, 
Pretty Please certainly stands out from other bars. From 
the moment they venture into this venue, night-time 
visitors are greeted by a world of sensory opulence, where 
warm colours, varied textures and the bold graphic  
design of Rohan Newman combine to provide moments  
of pure indulgence.
Dedicated to providing a unique social experience, Travis 
Walton and his team have opted for a surprising and 
imaginative décor, where the sumptuousness of colours 
and materials astound the senses from the very  
first moment.
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LE 1947
Branco Dominante ˙ Dominant White
˙ estela ataíde Texto Text ˙ M. berenger Fotografia Photography

At the heart of the French Alps, Le 1947 brings the purity of 
snow surrounding it into its décor, lending the limelight to the 
exceptional creations of chef Yannick Alléno, famous for his unique 
interpretation of modern cuisine.
Comfortably installed in the cosy restaurant of the Maison Cheval 
Blanc resort in Courchevel, guests are treated to the unique 
delicacies of chef Alléno, carefully concocted to awaken the palate 
and provide unforgettable experiences.

No coração dos Alpes franceses, Le 1947 importa para a 
sua decoração a pureza da neve que o rodeia, oferecendo o 
protagonismo às excecionais criações do chef Yannick Alléno, 
famoso pela sua interpretação original da cuisine moderna.
Confortavelmente instalados no acolhedor restaurante do resort 
Maison Cheval Blanc Courchevel, os convidados são brindados com 
as inéditas iguarias do chef Alléno, cuidadosamente elaboradas 
para despertar o palato e proporcionar experiências inesquecíveis. 
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V’ammOS
Dupla Diversão  ˙ Double Fun
˙ estela ataíde Texto Text ˙ studio Paterakis Fotografia Photography

Inspired by the sea that washes the Athens 
shoreline, the restaurant V’ammos stands out 
above all for the ceiling that harmoniously 
undulates over the entire space. As part of the 
Karaiskakis Stadium, the environment designed by 
LM Architects allows its visitors to combine two 
pleasures in a single moment: the joy of watching 
a football match and the delight of  
a finely prepared meal in an aesthetically 
appealing restaurant.
Besides allowing fans to keep up with the games 
of Olympiacos FC, the extensive glass wall that 
runs throughout the restaurant ensures that 

Inspirando-se no mar que banha a costa de 
Atenas, o restaurante V’ammos destaca-
se sobretudo pelo teto que ondula 
harmoniosamente sobre todo o espaço. Sendo 
parte integrante do Estádio Karaiskakis, o 
ambiente projetado pelos criativos da LM 
Architects permite que os seus visitantes possam 
conjugar dois prazeres num único momento: a 
satisfação de assistir a uma partida de futebol e 
o deleite de uma refeição bem confecionada num 
restaurante esteticamente apelativo. 
Além de permitir que os adeptos acompanhem 
os jogos do Olympiacos FC, a extensa parede de 

vidro que percorre todo o restaurante colabora 
para que o espaço seja generosamente iluminado. 
A restante fonte de luz natural tem origem no 
teto dinâmico, cujo padrão quadriculado permite 
entrada alternada de iluminação.
Além da área de refeições principal, o V’ammos 
disponibiliza cabines privadas, onde os 
convidados podem desfrutar recatadamente  
da sua refeição, resguardados por cortinas  
semi-transparentes. 

the space is generously lit. The remaining source 
of natural light comes from the dynamic ceiling, 
the checkerboard pattern of which allows the 
alternate entrance of lighting.
In addition to the main dining area, the V’ammos 
features private booths, where guests can 
enjoy their meal in private, protected by semi-
transparent curtains.
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Ocupando grande parte do andar 118 do 
International Commerce Center (ICC), em Hong 
Kong, o Ozone oferece uma visão excecional sobre 
a cidade asiática, permitindo apreciar de forma 
privilegiada a agitação urbana.
Localizado no último dos 15 andares ocupados pelo 
Ritz-Carlton no ICC, o bar/lounge foi idealizado pelo 
designer de interiores Masamichi Katayama para ser 
uma surpresa em cada recanto, independentemente 
da entrada que cada cliente utilize para ingressar no 
mundo alternativo do Ozone.

Taking up much of the 118th floor of the 
International Commerce Center (ICC) in Hong 
Kong, Ozone offers an amazing view over the 
Asian city, allowing you a privileged experience of 
the urban bustle far below.
Located on the last of the 15 floors occupied by 
the Ritz-Carlton in the ICC, the bar/lounge has 
been designed by interior designer Masamichi 
Katayama to astound on every level, regardless of 
where guests enter the alternate world of Ozone.
Designed as if an imaginary parallel world, 

OZONE 
No Topo do Mundo ˙ On Top of the World
˙ estela ataíde Texto Text ˙ the ritz-carlton, hong Kong  Fotografia Photography
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Projetado em torno da temática 
de um mundo paralelo imaginário, 
todos os detalhes deste bar foram 
cuidadosamente considerados 
por Masamichi Katayama, desde 
a divisão espacial aos materiais 
utilizados e acabamentos aplicados, 
resultando num ambiente marcado 
por formas geométricas e 
interessantes jogos de luz. 

every detail of this bar has been 
carefully considered by Masamichi 
Katayama, from its spatial division 
to the materials used and finishes 
applied, resulting in an environment 
characterised by geometric shapes 
and interesting lighting effects.
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O mosteiro de Santa Catarina, edificado em 1275 
para uma comunidade de monjas beneditinas, dá 
hoje lugar ao Nun Assisi Relais & Spa Museum, 
um exclusivo resort de cinco estrelas situado no 
coração espiritual da cidade italiana de Assis.
Numa comunhão exímia entre o passado e o 
presente, a recuperação do hotel prima pela 
forma como funde a herança histórica e a 
leveza do design contemporâneo em 18 
suites adornadas por nichos, frescos e tetos 
abobadados. Lembrando um autêntico museu – 
ou não tivesse por nome Nun Spa Museum – o 
wellness centre molda-se num ambiente intimista 
e evocativo, oferecendo, entre outros, banhos 
termais e massagens.
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The monastery of Saint Catherine, built in 1275 
for a community of Benedictine nuns, now makes 
way for the Nun Assisi Relais & Spa Museum, an 
exclusive five-star resort stood in the spiritual 
heart of the Italian town of Assisi.
In a stunning communion between past and 
present, the renovation of the hotel excels in 
the way it blends its historical legacy with the 
lightness of contemporary design in 18 suites 
adorned with niches, frescoes and vaulted 
ceilings. Reminiscent of a true museum – hence 
the name Nun Spa Museum – the wellness 
centre takes form in an intimate and evocative 
setting, offering, among others, thermal baths 
and massages.

NUN aSSISI RELaIS
& SPa mUSEUm
Tranquilidade Intemporal ˙ Timeless Tranquillity
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙Paolo tosti Fotografia Photography
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É na Nova Zelândia (Ilha do Sul), mais precisamente em 
Kawarau Village, que o hotel Hilton Queenstown emerge 
dos tons da inóspita paisagem montanhosa. Ideal para 
quem procura a proximidade com a natureza, o luxuoso 
hotel acalenta os corações mais gelados pelas vistas 
deslumbrantes que oferece sobre o cristalino lago Wakatipu 
e pelas lareiras presentes em todas as suites. Dispondo de 
um spa especialmente centrado em tratamentos naturais 
e orgânicos, este refúgio vale ainda pela piscina interior, 
pelo restaurante com terraço e pela variedade de vinhos 
disponíveis no Cru Wine Bar.

On New Zealand’s South Island, more precisely in Kawarau 
Village, the Queenstown Hilton hotel rises up from the 
shades of inhospitable mountain landscape. Ideal for 
anyone who wants to get close to nature, the luxurious 
hotel warms the coldest of hearts with the stunning views 
it offers over the crystal clear Lake Wakatipu and with the 
fireplaces located in every suite. Featuring a spa specifically 
focused on natural and organic treatments, this refuge 
excels further with its indoor pool, its restaurant with 
a terrace and with the variety of wines available at 
Cru Wine Bar.

HILTON QUEENSTOwN
Charme Inóspito ˙ Inhospitable Charm 
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙hilton Queenstown Fotografia Photography

A magia do local estende-se ainda pelos 
sabores genuínos da ementa do restaurante Nun, 
inspirada nas raízes culinárias da Úmbria. Este 
espaço vale igualmente pela sua área ao ar livre 
assente no claustro da igreja de Santa Catarina, 
bem como pelas magníficas vistas que 
proporciona. A renovada igreja do antigo mosteiro 
medieval recebe vários tipos de eventos e 
conferências, ombreando a versatilidade 
do Nun Assisi Relais & Spa Museum.
As milenares pedras do resort, que se falassem 
teriam certamente belas histórias para contar, 
testemunham hoje um espaço interdito à 
agitação onde a sapiência de outros tempos 
encarna a paz e o relaxamento.

The magic of the place also extends to the 
genuine flavours of the Nun restaurant’s menu, 
inspired by the culinary roots of Umbria. This 
venue also excels for its outdoor area, set within 
the cloister of the church of Saint Catherine, 
and for the magnificent views it provides. 
The renovated church of the former medieval 
monastery welcomes various kinds of events 
and conferences, adding further to the versatility 
of the Nun Assisi Relais & Spa Museum.
The ancient stones of the resort, which would 
certainly have great stories to tell, today bear 
witness to a disturbance free zone, where the 
wisdom of former times is embodied in 
peace and relaxation.
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wHITE POd
Ecoturismo de Luxo ˙ Luxury Ecotourism 
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙1©Vincent hofer 2©Jean-Marc Palisse for angel des Montagnes Fotografia Photography

No coração dos Alpes suíços e a 1700 metros de altitude, 
o White Pod contempla 15 suites em forma de iglu e dois 
chalés de madeira que albergam a receção, o restaurante, a 
sala de pequenos-almoços, o bar, a área de relaxamento e 
uma sala de reuniões. Os casulos (pods), imagem de marca 
do White Pod, são estruturas geodésicas assentes numa 
plataforma de madeira, que se distinguem por estarem 
naturalmente isoladas do frio e pelo conforto da decoração 
interior. Com sete quilómetros de pistas de ski e elevadores 
reservados aos hóspedes, este é um escape original para 
desfrutar da neve.

In the heart of the Swiss Alps and at an altitude of 1700 
metres, the White Pod features 15 igloo-shaped suites and 
two wooden chalets housing the reception, the restaurant, 
the breakfast room, the bar, the relaxation area and a 
meeting room. The pods, the White Pod trademark, are 
geodesic structures stood on a wooden platform, which 
stand out for being naturally insulated from the cold and 
for the comfort of the interior décor. With seven kilometres 
of ski runs and lifts reserved for guests, this is a unique 
hideaway in which to enjoy the snow.
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em torno da qual orbitam diferentes espaços, como a sala de jantar e a biblioteca. 
Já o terraço do último piso surpreende pelas vistas panorâmicas sobre a mesquita 
de Koutoubia e sobre os montes Atlas. A arquitetura e o design de interiores com a 
assinatura de Umberto Maria Branchini refletem uma abordagem eclética e singular, 
alusiva às diferentes culturas que influenciaram Marrocos ao longo da sua história.

RIad JOya
Atmosfera Sedutora ˙ Seductive Atmospher
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙bruna rotunno Fotografia Photography

Com uma localização privilegiada na Medina de 
Marraquexe, o Riad Joya tem à disposição dos 
hóspedes sete suites que têm tanto de acolhedor 
como de sofisticado. Respeitando a arquitetura 
própria das riads marroquinas, este boutique 
hotel desenvolve-se em volta de um pátio interior, 

With a prime location in the medina of Marrakesh, 
Riad Joya has seven suites to offer its guests, 
each one as welcoming as it is sophisticated. 
Respecting the typical architecture of Moroccan 
riads, this boutique hotel develops around an 
inner courtyard, around which different spaces 

can be found, such as the dining room and the library. For its part the rooftop terrace 
astounds with its panoramic views over the Koutoubia mosque and the Atlas 
Mountains beyond. The architecture and interior design by Umberto Maria Branchini 
reflect an eclectic and unique approach, allusive to the various cultures that have 
influenced Morocco throughout its history.
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Depois de uma descontraída massagem no 
spa, impõe-se o desafio de provar os sabores 
marroquinos e italianos servidos no restaurante 
do hotel, no qual almoços e jantares são apenas 
servidos mediante reserva. Atento a um serviço 
personalizado, o Riad Joya procura presentear 
os seus hóspedes com a intimidade de uma casa 
privada no âmago da agitada «cidade vermelha».

After a relaxing massage in the spa, the challenge 
laid down is that of tasting the Moroccan and Italian 
flavours served in the hotel restaurant, where lunch 
and dinner are served on reservation only. Attentive 
to personalised service, the Riad Joya aims to gift its 
guests with the intimacy of a private home in the 
heart of the bustling «red city».
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Overlapping is the keyword of the Cruise 2013 
collection from Louis Vuitton, which enters the 
New Year with sensual and relaxed proposals. 
Perfect for travellers who crisscross the globe, 
the items in this collection provide the ideal 
connection between cold winter mornings and 
hot summer nights.
With white as the base colour, Louis Vuiton uses 
warm and feminine colours and graphic motifs 
to add personality to the items in the Cruise 
Collection 2013.

Sobreposição é a palavra-chave da coleção 
Cruise 2013 da Louis Vuitton, que entra no novo 
ano com propostas sensuais e descontraídas. 
Perfeitos para viajantes que percorrem todos os 
meridianos do globo, os elementos desta coleção 
são a ponte ideal entre as manhãs frias de 
inverno e as noites quentes de verão. 
Tendo o branco como cor base, a Louis Vuiton 
recorre a cores quentes e femininas e a motivos 
gráficos para conferir personalidade às peças da 
Cruise Collection 2013.

LOUIS VUITTON
Elegante Transição
Elegant Transition
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Having addressed the issue of the Power of Love 
in its previous collection, this season the Brazilian 
brand has developed new models around the idea 
of plastic dreams.
In a revival of the 1980s, the Plastic Paradise 
collection represents the Melissa team’s vision 
of paradise, which is transformed into bold and 
creative items.
To face the colder months, Melissa proposes 
an autumn-winter collection full of sparkle and 
bright colours that unmistakeably refers to one of 
the most entertaining and irreverent decades of 
the last century.

Depois de, na coleção anterior, ter abordado a 
questão do Power of Love, nesta estação a marca 
brasileira desenvolveu os novos modelos em 
torno de sonhos de plástico. 
Num revivalismo da década de 1980, a coleção 
Plastic Paradise representa a visão da equipa 
Melissa sobre o paraíso, que é traduzida em 
modelos criativos e arrojados.
Para encarar os meses mais frios, a Melissa 
propõe uma coleção outono-inverno repleta 
de brilhos e cores fortes, que remetem 
incontornavelmente para uma das décadas mais 
divertidas e irreverentes do século passado. 

HaCKETT LONdON
Sofisticação Britânica
British Sophistication

Adaptada ao estilo de vida do homem moderno, 
a coleção outono-inverno da Hackett London 
reúne opções para todos os gostos dentro de 
cinco linhas distintas. A linha Cidade e Campo 
combina tradição e modernidade, enquanto 
a Hackett mayfair se destaca pelos cortes 
elegantes e as peças Alpino são ideais para 
ambientes com neve. O universo colegial é o 
ponto de partida para a linha modern Prep e os 
valores tradicionais da Hackett London unem-
se ao luxo Aston Martin para criar as propostas 
Aston martin racing. 

Adapted to the lifestyle of modern man, the 
autumn-winter collection from Hackett London 
brings together options for all tastes within 
five distinct ranges. The Town and Country 
range combines tradition and modernity, while 
Hackett mayfair stands out for its elegant 
cuts and the Alpine range is ideal for snowy 
settings. The college look is the starting point 
for modern Prep, while the traditional values   of 
Hackett London join forces with Aston Martin 
luxury to create Aston martin racing.

mELISSa
Sonhos de Plástico ˙ Plastic Dreams
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Sinónimo de criatividade, a Cohibas tem-se destacado 
no mundo do calçado pela sua interpretação moderna 
de modelos clássicos, reinventando-os e adaptando-os 
às novas tendências. 
Para a coleção outono-inverno, a marca portuguesa 
escolheu o conceito Café racer, que remete para a 
cultura Ton-Up, nascida na Europa por volta de 1950 
e ligada aos jovens irreverentes que utilizavam motos 
para se deslocarem a grande velocidade de café  
em café. 
A coleção Café racer destina-se, portanto, a homens 
e mulher que gostam de arriscar, mas não abdicam de 
materiais de qualidade e looks originais. 

Synonymous with creativity, Cohibas has stood out in 
the footwear world for its modern interpretation of 
classic models, reinventing them and adapting them to 
new trends.
For its autumn-winter collection, the Portuguese brand 
has chose the Café racer concept, which refers to the 
Ton-Up culture that appeared in Europe around 1950 
and was associated with irreverent youngsters who 
used motorbikes to travel at high speed from café  
to café.
The Café racer collection is therefore intended for men 
and women who like to take risks, but who don’t want 
to do without quality materials and original looks.

COHIbaS
De Café em Café
From Café to Café



Repetindo uma parceria já testada, a marca Goldmud 
convidou a designer de moda Alexandra Moura para 
criar uma sofisticada coleção de calçado de inverno que 
englobasse os conceitos de ambas.
Apostando na excelência do design, esta edição limitada 
conta com quatro modelos de sapatos e botins, dois para 
homem e dois para mulher, e tem como cores chave o preto, 
o vermelho e o metálico.
Disponível apenas na Comcor Lisboa e na loja Alexandra 
Moura, a exclusiva coleção consegue agradar tanto aos 
gostos mais simples como aos apaixonados pelo detalhe.

Repeating an already tested partnership, the Goldmud 
brand invited fashion designer Alexandra Moura to 
create a sophisticated collection of winter footwear that 
encompasses the concepts of both.
Focusing on excellence in design, this limited edition 
features four models of shoes and boots, two for men and 
two for women, and key colours black, red and metallic.
Available only in Comcor Lisboa and in the Alexandra Moura 
store, the exclusive collection manages to please both 
simpler tastes and lovers of detail.

aLExaNdRa mOURa + GOLdmUd
União Vencedora ˙ Winning Partnership

Definindo-se como uma marca totalmente nacional, a Missanga tem 
trilhado o seu caminho optando sempre por materiais de excelente 
qualidade, que são aplicados em calçado e acessórios de design 
sofisticado onde os detalhes requintados marcam a diferença.
Conduzida por uma filosofia de constante evolução, a marca segue 
as últimas tendências da moda, apresentando para esta estação 
propostas elegantes e cheias de glamour, que se adaptam ao 
quotidiano da mulher contemporânea.

Defining itself as an entirely national brand, Missanga has trodden 
a path of always opting for excellent quality materials, which are 
used in footwear and accessories with sophisticated design where 
exquisite detailing makes all the difference.
Driven by a philosophy of constant evolution, the brand follows  
the latest fashion trends, presenting elegant items full of  
glamour for this season, which adapt to the daily life of the 
contemporary woman.

mISSaNGa
100% Portuguesa
100% Portuguese

© nuno Beja
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Lançada para comemorar a abertura da nova loja 
Massimo Dutti na 5th Avenue, a mais emblemática 
avenida de Nova Iorque, a luxuosa 689 5th Avenue 
Collection assinala simultaneamente a entrada da 
marca nos Estados Unidos. 
Disponível online e em algumas flagship 
stores, a luxuosa coleção cápsula pretende ser 
uma homenagem à cidade que nunca dorme, 
integrando nas suas peças e essência da «Grande 
Maçã», como é carinhosamente chamada.
Para registar o resultado desta aliança, a  
Massimo Dutti recorreu ao mago da fotografia, 
Mario Testino.

Launched to commemorate the opening of the 
new Massimo Dutti store on 5th Avenue, New 
York’s most iconic avenue, the luxurious 689 5th 
Avenue Collection at the same time marks the 
brand’s entry into the United States.
Available online and in some flagship stores, 
the luxurious capsule collection is intended as a 
tribute to the city that never sleeps, containing in 
the different items the essence the «Big Apple», 
as it is affectionately called.
To capture the result of this alliance, Massimo 
Dutti turned to photographic magician,  
Mario Testino.

maSSImO dUTTI 
Celebrar Nova Iorque
Celebrating New York
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Ter barriga é particularmente mau ao nível da saúde. A 
gordura abdominal é um fator de risco comprovado para 
sofrer de doenças cardiovasculares. As probabilidades de 
poder vir a sofrer de doenças do coração, de hipertensão, 
de diabetes e de alterações do colesterol são muito mais 
elevadas para quem tem barriga. Mais ainda, num quadro 
de grande aumento abdominal quem reduz a gordura em 
cerca de 7 centímetros diminui o fator de risco em 30%.
O que se torna ainda mais preocupante, é que o 
aumento de risco de sofrer de Doença Cardiovascular é 
independente da idade, o que quer dizer que uma pessoa 
jovem com gordura abdominal aumentada corre o mesmo 
perigo que uma pessoa mais velha.
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a saúde começa na Barriga
Health Begins With Your Belly

Segundo os estudos internacionais feitos sobre esta temática, a 
gordura abdominal constitui uma marca de risco metabólico que 
faz aumentar a Proteína C Reativa, que é referente a um sinal 
de inflamação, ao mesmo tempo que faz reduzir uma proteína 
existente no tecido adiposo, o tecido gordo, proteína esta que pode 
proteger o doente da diabetes e das Doenças Cardiovasculares. 
Tanto a diabetes como a Doença Cardiovascular estão muitas vezes 
relacionadas com a gordura abdominal, bem como com os níveis 
altos de triglicéridos, baixos níveis de bom colesterol ou HDL, níveis 
elevados de glicemia (açúcar no sangue) e tensão arterial alta.
A melhor maneira de lidar com a situação passa pela prevenção. 
Manter uma alimentação equilibrada, manter um peso corporal 
estabilizado e praticar exercício físico regular e continuado, que 
pode muito bem ser caminhadas de cerca de meia hora por dia.
Alimentar-se saudavelmente pode até ser mais fácil do que comer 
mal. É mais rápido grelhar um bife de peru e fazer uma salada do que 
cozinhar bacalhau com natas, e pode fazer sopa para toda a semana. 
A verdade é que comer mal realmente engorda. Pequenas e subtis 
mudanças de hábitos de consumo de alimentos e bebidas, bem 
como de duração do sono e tempo passado a ver televisão, estão 
ligadas ao aumento de peso a longo prazo, segundo descobertas 
de pesquisadores da Harvard School of Public Health.
O estudo refere que os adultos aumentam, em média, pouco 
menos de meio quilo por ano. O facto de o aumento de peso ser 
tão gradual e acontecer ao longo de vários anos, tem tornado difícil 
para os cientistas, e para as próprias pessoas, entenderem quais 
os fatores específicos que podem estar na base deste aumento 
gradual e sustentado de peso, como refere o autor da pesquisa, 
Dariush Mozaffarian.
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Having a belly is particularly bad when it comes to health. 
Abdominal fat is a proven risk factor for suffering from 
cardiovascular diseases. The probability of suffering from 
heart disease, high blood pressure, diabetes and changes 
in cholesterol levels are much higher in people who have 
a belly. Moreover, in people who have a high level of 
abdominal fat, anyone reducing it by about 7 cm lowers 
the risk factor by 30%.
More worrying still is the fact that the increased risk of 
suffering cardiovascular disease is independent of age, 
which means that a young person with high levels of 
abdominal fat runs the same risk as an older person.

According to international studies carried out on this subject, 
abdominal fat is metabolic risk marker, which increases C-reactive 
protein, a sign of inflammation, while at the same time reducing a 
protein in the adipose tissue, the fat tissue. This particular protein 
can protect people from diabetes and cardiovascular disease.
Both diabetes and cardiovascular disease are often related to 
abdominal fat, as well as high levels of triglycerides, low levels 
of good cholesterol or HDL, raised levels of blood glucose (blood 
sugar) and high blood pressure.
The best way to deal with this situation is through prevention. 
Maintaining a balanced diet, maintaining a stable body weight and 
undertaking regular and continued exercise, which might easily be 
a half-hour walk a day.
Eating healthily can even be easier than maintaining a poor diet. 
It’s quicker to grill a turkey steak and make a salad than it is to cook 
bacalhau com natas (creamy codfish), and you can make soup to 
last you the whole week.
The truth is that eating badly really does make you fat. Small and 
subtle changes in eating and drinking habits, as well as how long 
you sleep or spend watching TV, are linked to weight gain in the 
long term, according to findings by researchers from the Harvard 
School of Public Health.
The study shows that on average adults increase in weight by just 
below half a kilo a year. The fact that the weight gain is so gradual 
and occurs over several years, has made it difficult for scientists 
and for people themselves to understand what are the specific 
factors at the cause of this gradual and sustained increase in 
weight, according to the research’s author, Dariush Mozaffarian.
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As maiores associações com este aumento de peso relacionaram-
se principalmente com as alterações de dieta. Os alimentos que 
foram associados com o maior aumento de peso, ao longo dos 20 
anos que demorou este estudo, incluíam as batatas fritas, outros 
tipos de batata, bebidas adoçadas, e carnes frescas e conservadas. 
As comidas que menos levaram ao aumento de peso foram os 
vegetais, os grãos integrais, frutas, nozes e iogurte.
As melhores medidas para prevenir o aumento de peso de longo 
prazo aparentaram ser a melhoria da qualidade dos hidratos de 
carbono através do menor consumo de açúcares líquidos, como os 
refrigerantes, e outros doces, além de um consumo mais baixo de 
amidos, como as batatas, e grãos refinados, como o pão branco, arroz 
branco, cereais pobres em fibra e outros hidratos de carbono refinados.
Na vertente benéfica conta-se o aumento de consumo de 
alimentos frescos, como a fruta, legumes, cereais integrais, nozes 
e iogurte, e a diminuição de consumo de alimentos processados, 
como bebidas adoçadas, carnes conservadas e processadas e 
farinhas brancas/refinadas.
Uma dieta mais saudável pode influenciar o aumento de peso de longo 
prazo de muitas formas, incluindo pelos efeitos biológicos de alteração 
de sensação de fome ou saciedade, dos níveis de insulina, bem como 
de comportamentos alimentares relacionados com o tamanho das 
porções e da qualidade de comidas e bebidas consumidas.
Se já não havia dúvida de que somos aquilo que comemos, e que 

The greatest factors associated to this weight gain are primarily 
related to changes in diet. The foods associated with greater 
weight gain over the 20-year period of the study, included chips 
(crisps), other kinds of potatoes, sweetened drinks and fresh 
or preserved meat. Foods that led less to weight gain were 
vegetables, whole grains, fruit, nuts and yoghurt.
The best steps to prevent long term weight gain appeared to 
be improving the quality of carbohydrates through the reduced 
consumption of liquid sugars, such as soft drinks, and other 
sweets, and lowering the intake of starches, such as potato, and 
refined grains, such as white bread, white rice, low-fibre cereals and 
other refined carbohydrates.
Beneficial eating habits included the increased consumption of 
fresh foods, such as fruit, vegetables, whole grains, nuts and 
yogurt, and a lower intake of processed foods, such as sweetened 
drinks, processed and preserved meat and white/refined flours.
A healthier diet can influence long term weight gain in many ways, 
including the biological effects of changes to the sensations of being 
hungry or full, to insulin levels, as well as eating behaviour related to 
portion size and to the quality of foods and drinks consumed.
If there is now no doubt that we are what we eat, and that this is 
reflected in our future weight, there are more and more studies 
showing that health and longevity really do go hand in hand and 
are dependent on a good diet.

isso se reflete no nosso peso futuro, cada vez mais há estudos que 
comprovam que a saúde e longevidade estão realmente ligadas e 
dependentes de uma boa alimentação.
Mas quando o mal está feito a única hipótese é remediar e tratar da 
barriga instalada de forma a desaparecer de uma vez por todas. Todos 
sabemos que a barriga é resistente a dietas e a ginásios, e que mesmo 
perdendo peso a gordura localizada permanece alojada no abdómen.
Foi a pensar na saúde, e naquele impulso que às vezes precisamos 
de ter para começar uma vida mais saudável, que investi numa nova 
tecnologia que permite acabar com a barriga sem ginásios e sem 
cirurgia plástica. Chama-se Liposhaper Max e tem o efeito de uma 
lipoaspiração, mas sem cirurgia e sem recuperação, podendo fazer 
de imediato toda a sua vida normal. O Método Liposhaper Max é um 
programa integrado de Reeducação Alimentar e Comportamental, 
estimulação física e eliminação de gordura corporal localizada.
Se o primeiro impulso para acabar com a barriga é estético, acabar 
mesmo com ela se calhar é também a força de que precisa para 
começar a portar-se mesmo bem e nunca mais voltar a ter barriga.
Para quem deseja olhar para o seu corpo e vê-lo simplesmente 
bonito, mesmo para aqueles que não se preocupam com o factor da 
saúde, eliminar a gordura localizada no abdómen acaba por ter várias 
vantagens: torna-se mais saudável ao mesmo tempo que se sente 
mais feliz com o seu aspeto, logo, mais confiante perante os outros.

But when the bad deed has already been done the only way left 
is to cure and treat your existing belly to ensure it disappears 
once and for all. We all know that the belly can be diet and gym 
resistant and that even after losing weight localised fat can 
remain in the abdomen.
It was with health in mind and with that extra push that we 
sometimes need to start a healthier life that I invested in a new 
technology that puts an end to belly fat without the need for the 
gym or plastic surgery. It is called Liposhaper Max and produces the 
same effect as liposuction, but without the surgery and requires 
no recovery time, with users able to return immediately to normal 
life. The Liposhaper Max Method is an integrated programme 
involving food and behaviour re-education, physical stimulation 
and elimination of localised body fat.
If your first impulse is to get rid of your belly is for aesthetic 
reasons, really getting rid of it is perhaps also the strength you 
need to start to behave well and never have a belly again.
For anyone who wants to feel good when they look at their body, 
even if the health factor is of no concern, removing localised fat in 
the abdomen has several advantages: it is healthier, while making 
you feel happier about how you look, and hence more confident.
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Apostando em jogos de texturas e dimensões, 
a Pepe Jeans London apresenta uma coleção de 
bijuteria onde o cruzamento de vários materiais 
resulta em peças criativas e apelativas. 
As cores fortes e divertidas são a resposta da 
marca para os dias cinzentos de inverno, que fica 
mais leve com estes originais colares e pulseiras. 
Recorrendo a materiais diversos, entre os quais 
correntes, fios, pedras e missangas, a Pepe Jeans 
London presenteia assim os fãs da marca com 
uma coleção jovial e atrativa.  

Focusing their efforts on varying textures  
and dimensions, Pepe Jeans London presents  
a collection of jewellery where the combination 
of various materials results in appealing and 
creative pieces.
The bright and fun colours are the brand’s  
answer to the grey days of winter, which now 
become lighter with these unique necklaces 
and bracelets. Using various materials, including 
chains, wires, stones and beads, Pepe Jeans 
London thus presents the brand’s fans  
a youthful and attractive collection.

PEPE JEaNS
Jogos Criativos
Creative Games 
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Numa viagem no tempo, os anéis da 
coleção Les Treillages são decorados 
com o acabamento Oeuf Treillage, 
inspirado no luxuoso mobiliário dos 
salões familiares privados dos palácios 
Romanov. Famoso por decorar a 
sumptuosa Les Favorites de Fabergé, 
a coleção de pendentes ovais em 
miniatura, o padrão acolchoado surge 
aqui decorado com diamantes brancos 
redondos, num retorno à grandiosidade 
daqueles tempos. 

On a journey through time, the rings 
from the Les Treillages collection are 
decorated with Oeuf Treillage finish, 
inspired by the luxurious furnishings of 
private rooms of the Romanov palaces. 
Famous for decorating the sumptuous 
Les Favorites Fabergé, the collection 
of oval miniature pendants, the quilt 
pattern appears here decorated with 
round white diamonds, in a return to
the grandeur of those times.

FabERGé
Opulência Clássica
Classical Opulence

GUCCI
Luxo em Viagem
Luxury Travel

Pensando naqueles que não abdicam 
de estar elegantes mesmo nos momentos 
que exigem mais conforto, a marca 
italiana criou a Viaggio Collection, uma 
linha composta por malas e outros 
acessórios ideais para viajar. 
Além de malas de viagem em diversos 
tamanhos e formatos, a Viaggio Collection 
inclui vestuário e calçado confortável, 
todos com a elegância característica 
da Gucci.  

Designed with those in mind who can’t 
go without being stylish even in moments 
that require more comfort, the Italian 
brand has created Viaggio Collection, 
a range of bags and other accessories 
ideal for travelling.
Besides suitcases in various sizes and 
formats, the Viaggio Collection includes 
clothing and comfortable shoes, all 
featuring the characteristic elegance 
of Gucci.

Arrojados e marcantes, os 
óculos de sol missoni Vintage 
Capsule recolhem inspiração no 
estilo da década de 1980, sendo 
polvilhados com tons que variam 
entre o azul-cinza e os verdes 
e castanhos. 
Produzidos pela Allison para 
a Missoni, os óculos desta 
coleção são feitos em acetato 
injetado e têm o perfil vintage 
arredondado em voga naqueles 
anos, sendo decorados com 
aplicações e padrões variados. 

Bold and striking, missoni 
Vintage Capsule sunglasses 
take their inspiration from the 
style of the 1980s, in that 
they are sprinkled with shades 
ranging from grey-blue to green 
and brown.
Produced by Allison for Missoni, 
the glasses in this collection 
are made injected acetate and 
have rounded vintage profiles 
so fashionable in those years, 
while decorated with varied 
patterns and applications.

mISSONI 
Vintage
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Para a temporada outono-inverno, Miguel Vieira incita 
a uma redescoberta das raízes portuguesas, da alma 
nacional que pulsa nos bairros tradicionais, onde o fado 
canta os sentimentos de um país.
A coleção Vestir o Fado remete para o renascimento 
do fado pela voz de jovens intérpretes, que lhe emprestam 
sonoridades renovadas e um novo visual, tornando-o mais 
contemporâneo. 
De cores sóbrias e elegantes, os acessórios desta coleção 
estão à altura do tema, à altura de vestir os fadistas 
de hoje e de os ajudar a conferir ao mundo do fado 
uma roupagem moderna, ainda que mantendo sempre 
a herança do passado. 

For the autumn-winter season, Miguel Vieira encourages 
the rediscovery of Portuguese roots, of the national soul 
that throbs in traditional neighbourhoods, where fado 
sings the feelings of a country.
The Vestir o Fado collection refers to the revival 
of fado through the voice of young performers, 
who lend it renewed sounds and a new look, making 
it more contemporary.
With simple and elegant colours, the accessories from 
this collection are up to the theme, more than capable 
of dressing today’s fado singers and helping them to give 
the world of fado a modern wardrobe, while maintaining 
the legacy of the past.

mIGUEL VIEIRa
Vestir o Fado
Dressing Fado
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Numa união entre dois artesãos únicos, 
Tom Binns e Lisa Hoffman colaboram 
para criar uma coleção muito especial, 
composta por colares, pulseiras 
e perfumes.
Combinando de forma sublime forma 
e função, estas joias de linhas fluidas 
são desenhadas para envolver aromas 
sedutores, que depois são lentamente 
libertados ao longo do tempo. 
Aliando as fragrâncias de Hoffman com 
as criações de estética avant-garde de 
Binns, a coleção está disponível em cinco 
acabamentos cromáticos, sendo que a 
cada cor é atribuído um perfume distinto. 

In a union between two unique artists, 
Tom Binns and Lisa Hoffman have joined 
forces to create a very special collection, 
consisting of necklaces, bracelets 
and perfumes.
Sublimely combining form and function, 
these jewellery pieces of flowing lines are 
designed to contain seductive aromas, 
which are then slowly 
released over time.
Blending Hoffman’s fragrances with 
Binns’ creations of avant-garde 
aesthetics, the collection is available 
in five colour finishes, and each colour 
is given a distinctive perfume.

TOm bINNS FOR 
LISa HOFFmaN
Joias Perfumadas
Scented Jewellery

TImbERLaNd
Duplo Fuso Horário
Double Time Zone

Os mais viajados vão ter agora mais facilidade em 
manter-se a par dos horários dos países de destino 
e chegada graças ao lançamento dos novos relógios 
HT3 da Timberland.
Equipados com cronógrafo digital com duplo fuso horário, 
data, alarme, iluminação, além de cronógrafo analógico e 
escala de taquímetro, os novos HT3 estão disponíveis com 
caixa em aço ionizado preto ou em aço inoxidável, sendo 
ainda possível optar por bracelete em pele camel 
ou castanha. 

People who travel a lot will now find it easier time to keep 
track of times in arrival and destination countries thanks 
to the launch of the new HT3 watches from Timberland.
Equipped with a digital chronograph with dual time, date, 
alarm, lighting, as well as an analogue chronograph and 
tachymeter scale, the new HT3 are available with a black 
ionized steel case or in stainless steel, and you can choose 
between a camel or brown leather strap.
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Numa parceria com a Warner Bros. Consumer Products, 
a Montegrappa lançou a coleção Batman, a primeira 
de um conjunto de linhas inspiradas em personagens 
de banda desenhada. 
Homenageando o ano de lançamento do super herói, a 
marca produziu 1939 canetas de tinta permanente e 1939 
esferográficas, que podem ser compradas individualmente 
ou como parte de um de 500 conjuntos produzidos pela 
Montegrappa. Além da caneta, os packs disponibilizados 
incluem botões de punho e um relógio de pulso, sendo 
todos os elementos marcados com logótipo de Batman.

In a partnership with Warner Bros. Consumer Products, 
Montegrappa has launched the Batman collection, the first 
of a series of ranges inspired by cartoon characters.
Honouring the year in which the super hero first appeared, 
the brand has produced 1939 fountain pens and 1939 roller 
balls, which can be purchased individually or as part of one 
of 500 sets produced by Montegrappa. Besides the pen, 
the packs available include cufflinks and a wristwatch, 
with each item featuring the Batman logo.

mONTEGRaPPa 
Super Herói
Super Hero
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SaLVaTORE FERRaGamO
Espírito Livre
Free Spirit

É de tons neutros e acessórios boémios que 
a coleção resort 2013 da Salvatore Ferragamo 
é feita. Apostando em looks modernos para uma 
mulher de espírito livre, a marca complementa as 
roupas confortáveis com carteiras que roubam 
a atenção. 
Em materiais ricos como o crocodilo, piton e napa, 
as carteiras e clutches surgem em cores suaves 
e embelezadas por franjas que lhes conferem 
dinamismo e movimento.

The resort 2013 collection from Salvatore 
Ferragamo is made up of neutral shades and 
bohemian accessories. Featuring modern looks 
for free-spirited women, the brand complements 
comfortable clothes with eye-catching handbags.
In rich materials such as crocodile, python and 
napa, the handbags and clutch bags come in soft 
colours and are embellished with tassels that give 
them dynamism and movement.
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Seguindo a tendência da estação, onde roupas, calçado e 
acessórios são decorados com tachas e aplicações diversas 
e refletem influências étnicas, a Mango Touch apresenta 
complementos que transformam qualquer visual.  
Recorrendo à aplicação de tachas e detalhes em metal e 
à utilização de materiais nobres, a nova coleção equilibra 
funcionalidade e sofisticação, conferindo a calçado, cintos, 
carteiras e bijuteria um toque vanguardista e original.

In line with the trend of the season, in which clothes, 
shoes and accessories are decorated with studs and 
various applications and reflect ethnic influences, Mango 
Touch presents accessories that transform any look.
Featuring the application of studs and metal detailing 
and the use of premium materials, the new collection 
balances functionality and sophistication, adding an 
original and avant-garde edge to footwear, belts, 
handbags and jewellery.

maNGO TOUCH
Sofisticada Funcionalidade
Sophisticated Functionality
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Comandando os ventos que invadiam as cordilheiras 
dos Andes, Huayra Tata, deus do vento, era adorado e 
temido pelos povos indígenas daquela região graças à sua 
capacidade de influenciar os elementos. 
Inspirando-se na ancestral lenda dos Aymara, a Pagani 
Automobili criou o Pagani Huayra, uma interpretação 
intemporal da arte automóvel que funde passado, 
presente e futuro num modelo aperfeiçoado até ao mais 
ínfimo detalhe pela marca italiana.
Reunindo em si a eternidade dos elementos, este refinado 
super desportivo transporta os seus ocupantes para uma 
dimensão paralela que surpreende os sentidos.
Com apenas 1350 kg, o Pagani Huayra é o desportivo 
mais leve da sua classe, o que colabora para a sensação 

PaGaNI HUayRa
Deus do Ventȯ  God of the Wind
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Pagani automobili Fotografia Photography

Commanding the winds that invaded the Andes mountain 
range, Huayra Tata, god of the wind, was worshiped and 
feared by the indigenous peoples of the region due to its 
ability to influence the elements.
Taking inspiration from the ancient legend of the Aymara, 
Pagani Automobili has created the Pagani Huayra, a 
timeless interpretation of automotive art that blends 
past, present and future in a model honed down to the 
finest detail by the Italian car manufacture.
Bringing together the eternity of the elements, this 
sophisticated supercar takes its occupants to a parallel 
dimension that surprises the senses.
Weighing in at just 1350 kg, the Pagani Huayra is the 
lightest sports car in its class, which adds to the feeling 



Continuando a apostar em formas pioneiras de 
mobilidade urbana, a BMW apresenta o BmW i3 
Concept Coupé, uma proposta dinâmica baseada 
na tecnologia totalmente elétrica BMW eDrive.
Equipado com um motor desenvolvido pela 
marca que gera uma potência de 170 cv, este 
modelo elétrico conta com os modos de condução 
Comfort, Eco Pro e Eco Pro +, criados para permitir 
que o condutor personalize a sua experiência e 
opte entre máximo conforto, autonomia alargada 
e autonomia máxima.
O BmW i3 Concept Coupé está ainda equipado 
com o inovador sistema de navegação BMW 
ConnectedDrive, que foi adaptado às exigências 
específicas dos veículos elétricos. 

Continuing its speculations in pioneering forms 
of urban mobility, BMW presents the BmW i3 
Concept Coupé, a dynamic proposal based on the 
entirely electric BMW eDrive technology.
Equipped with an engine developed by the brand 
that generates a power output of 170 bhp, this 
electric model features Comfort, Eco Pro and Eco 
Pro + driving modes, designed to allow drivers to 
personalise their experience and choose between 
comfort, extended range and maximum range.
The BmW i3 Concept Coupé is also equipped with 
the innovative BMW ConnectedDrive navigation 
system, which has been adapted to the specific 
requirements of electric vehicles.

de liberdade alcançada quando o motor mercedes-
Amg V12 90º é levado ao limite e atinge a 
velocidade máxima de 360 km/h. Com 730 cv de 
potência, o coração deste automóvel permite-
lhe ainda ir dos zero aos 100 km/h em meros 
3,3 segundos. Para acompanhar a capacidade 
de resposta da máquina, a Pagani Automobili 
concentrou as funções principais no volante, 
nomeadamente os comandos da caixa sequencial 
de sete velocidades, pelo que o condutor vê as 
suas decisões tomarem forma rapidamente.

of freedom achieved when the mercedes-Amg 
V12 90º engine is pushed to the limit and reaches 
a top speed of 360 km/h. With 730 horsepower, 
the heart of this car also ensures it can go 
from zero to 100 km/h in just 3.3 seconds. To 
accompany the responsiveness of the vehicle, 
Pagani Automobili concentrated its major 
functions on the steering wheel, and in particular 
the controls for the seven speed sequential 
transmission, meaning that the driver quickly 
sees his decisions take shape.

BMw i3 concePt couPé 
Eficiência Inteligente ˙ Intelligent Efficiency 
˙ estela ataíde Texto Text ˙bMw group Fotografia Photography
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aTOm 3.5
Objetivo: Máxima Diversão
Aim: Maximum Fun
˙ estela ataíde Texto Text ˙ariel Motor company Ltd.  Fotografia Photography

Pensado pela Ariel para proporcionar 
inesquecíveis momentos de pura adrenalina,  
o Atom 3.5 surpreende até os condutores  
mais destemidos. 
Mantendo a estrutura minimalista do antecessor 
Atom 3, a nova versão chega ao mercado pronta 
para responder às exigências de um público-
alvo que procura um carro diferente de todos 
os outros. Apostando numa maior possibilidade 

de personalização por parte dos clientes, a Ariel 
dotou o Atom 3.5 de iluminação LED, um capot 
redesenhado e um chassis inspirado em edições 
especiais anteriores. 
Indomável e viciante, o Atom 3.5 apresenta-se 
como o brinquedo ideal para os amantes de 
velocidade, que podem desfrutá-lo nas estradas 
ou levá-lo ao limite no ambiente controlado dos 
circuitos onde, sem restrições, o motor Honda 
iVTeC K20Z4 lhe permite atingir uma alucinante 
velocidade máxima de 249 km/h.
Simon Saunders, diretor da Ariel, resume o poder 
deste veículo explicando que «o Atom é não 
só um dos carros mais rápidos do mundo, mas 
também um dos mais originais».

Designed by Ariel to provide unforgettable 
moments of pure adrenaline, the Atom 3.5 
astounds even the most fearless of drivers.
Keeping the minimalist structure of its 
predecessor Atom 3, the new version hits the 
market ready to meet the demands of a buying 
public looking for a car unlike any other. Focusing 
on increasing personalisation possibilities for its 
customers, the Ariel has given the Atom 3.5 LED 

lighting, a new look bonnet and a chassis inspired 
by previous special editions.
Spirited and addictive, the Atom 3.5 is the ideal 
toy for speed demons, who can enjoy it on the 
open road or take it to the limit in the controlled 
track environment where, when unrestricted, the 
Honda iVTeC K20Z4 engine takes the vehicle to a 
maximum speed of 249 km/h.
Simon Saunders, Director of Ariel, sums up the 
power of this vehicle explaining that «Not only is 
the Atom one of the fastest cars in the world, but 
also one of the most unique».
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Com lançamento previsto para junho deste ano, 
o quinto e mais recente elemento da Black Series 
da Mercedes-AMG recolhe inspiração na versão de 
competição SLS Amg gT3.
De aparência vigorosa e dono de um design 
impressionante, o novo mercedes-Benz SLS Amg 
Coupé Black Series está equipado com um motor 
Amg V8 de 6,3 litros que lhe permite atingir os 
100 km/h em 3,6 segundos, podendo alcançar 
uma velocidade máxima de 315 km/h. Com uma 
potência de 631 cv a 7400 rpm, o motor de oito 
cilindros aspirado naturalmente tem uma resposta 
semelhante à dos veículos de competição, 
apelando à passagem pelos circuitos, onde o 
sistema de escape desportivo AMG em titânio 
equipado com silenciadores distintos centrais 

e traseiros permite ouvir com mais atenção o 
impressionante rugir do motor.  
Por seu lado, a caixa de sete velocidades 
desportiva AMG Speedshift DCT alia-se à 
suspensão AMG Ride Control, ao sistema de 
travagem AMG com discos cerâmicos de alto 
desempenho, às jantes de liga leve AMG forjadas 
de baixo peso e aos pneus desportivos para 
colocar este modelo num patamar à parte. 
Os mais ambiciosos podem levar o mercedes-Benz 
SLS Amg Coupé Black Series ainda mais longe 
optando pelo pack opcional Amg Aerodynamics, 
que lhe confere maior dinâmica de condução.

Mercedes-Benz sls aMg 
couPé Black series
Potência Arrojada ˙ Bold and Powerful 
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Daimler ag Fotografia Photography

With its launch scheduled for June of this year, the 
fifth and newest member of the Black Series from 
Mercedes-AMG takes its inspiration from the SLS 
Amg gT3 competition version.
Lively in appearance and endowed with impressive 
design, the new mercedes-Benz SLS Amg Coupé 
Black Series is fitted with a 6.3-litre Amg V8 
engine that allows it to reach 100 km/h in 3.6 
seconds and to reach a maximum speed of 315 
km/h. With a power output of 631 bhp at 7400 
rpm, the naturally aspirated eight-cylinder engine 
is as responsive as competition vehicles, daring 
you to take it out on the racetrack, where the 
AMG titanium sports exhaust system fitted with 
different central and rear silencers allows you to 

listen more carefully to the impressive roar of  
the engine.
For its part, the AMG Speedshift DCT seven-speed 
sports transmission joins forces with the AMG 
Ride Control suspension, the AMG braking system 
with high performance ceramic discs, the forged 
lightweight AMG alloy wheels and sports tyres to 
put this vehicle in a class of its own.
The more ambitious of drivers can take the 
mercedes-Benz SLS Amg Coupé Black Series 
even further by opting for the optional Amg 
Aerodynamics pack, which gives greater  
driving dynamics.
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Premiada com o eurobike Award 2012 pelo seu design 
particularmente inovador e qualidade acima da média, a 
proposta da HP Velotechnik revoluciona o conceito de 
triciclo, assistindo o pedalar com um motor que retira a 
sua potência de uma bateria recarregável com 423 Wh 
(watts-hora) de capacidade, o que lhe permite atingir a 
surpreendente velocidade de 45 km/h. 
Disponível desde o início deste ano, este triciclo elétrico 
da HP Velotechnik está equipado com um chassis da 
indústria automóvel e pode ser rapidamente dobrado de 
forma compacta para transporte.

SCORPION FS 26 S-PEdELEC
Triciclo Elétrico ˙ Electric Tricycle
˙ estela ataíde Texto Text ˙ hpvelotechnik.com Fotografia Photography

Awarded the eurobike Award 2012 for its particularly 
innovative design and above average quality, the 
proposal from HP Velotechnik revolutionises the tricycle 
concept, aiding pedalling with a motor that draws its 
power from a rechargeable battery with 423 Wh (watt-
hours ) capacity, allowing you to reach the amazing 
speed of 45 km / h.
Available since the beginning of this year, this electric 
tricycle from HP Velotechnik is fitted with an automotive 
industry chassis and can be folded quickly and compactly 
for transport purposes.
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Projetado pelo designer industrial Daphnis Fournier, 
este revolucionário protótipo promete ser a solução 
do futuro, consumindo menos energia durante  
as viagens.
Com o topo apetrechado com células fotovoltaicas, 
o ecologic Aircraft design Concept é totalmente 
elétrico, sendo bastante independente no que à 
energia diz respeito. Visto que voa a maior parte do 
tempo acima das nuvens, este avião pode usufruir 
das propriedades solares durante grande parte da 
viagem, alimentando assim as células fotovoltaicas.

Designed by industrial designer Daphnis Fournier, 
this revolutionary prototype promises to be the 
solution of the future, consuming less energy 
during journeys.
With the top fitted with photovoltaic cells, the 
ecologic Aircraft design Concept is entirely electric 
and therefore highly independent when it comes 
to energy. Given that it flies above the clouds 
most of the time, this plane can make use of the 
sun’s properties for much of the journey, using it 
to charge its photovoltaic cells.

ECOLOGIC aIRCRaFT 
dESIGN CONCEPT
Solução Inteligente ˙ Intelligent Solution
˙ estela ataíde Texto Text ˙Daphnis fournier Fotografia Photography



Equipado com um enorme balão insuflado a ar, o 
ecologic Aircraft design Concept vê assim reduzido 
o consumo de energia, que num avião acontece 
sobretudo durante a descolagem. O formato 
raso deste balão confere-lhe ainda uma elevada 
velocidade, também suportada pelas quatro 
generosas turbinas elétricas. 
Com uma dimensão aproximada de 65 metros, 
Fournier calcula que a aeronave poderia transportar 
entre 216 e 324 passageiros, dependendo do 
design interior e das opções de conforto.

Parte aéreo, parte marítimo, este veículo futurista 
foi concebido pela Aguila Design para voar sobre 
a água, podendo ser utilizado para transporte de 
mercadorias ou de passageiros. 
Esta proposta arrojada e polivalente resulta da 
aplicação de uma tecnologia baseada no princípio 
da «Estabilidade Dinâmica». Suspenso por um 
casco aerodinâmico, o Shark tem a capacidade 
de se deslocar na água ou sobre ela, apoiado 
nessa inovadora tecnologia que lhe confere alta 
flexibilidade, segurança e estabilidade. 

Equipped with a huge balloon inflated with air, the 
ecologic Aircraft design Concept thus reduces its 
energy consumption, which mostly happens in an 
airplane during take-off. The shallow format of 
this balloon ensures its high speed, also supported 
by the four generous electric turbines.
With an approximate size of 65 metres, Fournier 
estimates that the aircraft could carry between 
216 and 324 passengers, depending on the 
interior layout and comfort options.

Part aircraft, part marine craft, this futuristic 
vehicle has been designed by Aguila Design to 
fly over water, and can be used for transporting 
goods or passengers.
This bold and multipurpose proposal results 
from the use of a technology based on the 
principle of «Dynamic Stability». Suspended by an 
aerodynamic hull, the Shark is able to move in the 
water or above it, supported by this innovative 
technology, which gives it great flexibility, safety 
and stability.

SHaRK
Sobrevoar os Mares ˙ Flying over the Seas
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Jan gielens Fotografia Photography

˙ Modelo ˙ Model
ecologic aircraft design concept

˙ Projeto ˙ Project 
daphnis Fournier

˙ Origem ˙ Origin
França / France

www.behance.net/daphnis_design
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Imaginado pelo designer de produtos Jurmol Yao, este 
protótipo aéreo não tripulado foi pensado como uma 
solução inovadora para missões de resgate em locais 
de difícil acesso.
Não necessitando de um piloto humano a bordo, o 
Hatchet teria uma mobilidade extra que lhe permitiria 
proceder ao resgate de vítimas em situações de 
acidente ou desastre mais delicadas.
Equipado com uma tecnologia avançada, o conceito 
automático de Jurmol Yao estaria dotado de uma 
excelente capacidade de manobra e estabilidade, 
tanto a média como baixa altitude. 

Thought up by the designer of Jurmol Yao products, 
this unmanned aerial prototype has been designed 
as an innovative solution for rescue missions in 
difficult to access areas.
With no need for a human pilot on board, the Hatchet 
has added mobility that would allow it to carry out 
the rescue of victims in the more delicate accident or 
disaster situations.
Equipped with advanced technology, the automatic 
concept from Jurmol Yao will enjoy excellent 
manoeuvrability and stability, both at medium and 
low altitude.

HaTCHET
Resgate Seguro ˙ Ransom Insurance
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Jurmol yao Fotografia Photography
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aUdax 130
Peixe-Voador ˙ Flying Fish
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ tangram3Ds Fotografia Photography

De linhas fluidas e atmosfera futurista, o novo 
Audax 130, da marca norte-americana Schöpfer 
Yachts, revela uma preocupação com a estética, 
mas também com a eficácia.
Com um design audaz da autoria de E. Kevin 
Schöpfer, o Audax 130 parece captar a energia 
dos peixes-voadores, que cruzam os oceanos 

Boasting flowing lines and a futuristic atmosphere, 
the new Audax 130, from American manufacturer 
Schöpfer Yachts, reveals a preoccupation with 
aesthetics, and also with the efficiency.
With a bold design by E. Kevin Schöpfer, the Audax 
130 seems to capture the energy of flying fish, 
which cross the oceans hovering in the air for 



planando no ar durante vários segundos, com uma 
elegância fora do comum.
O interior do iate revela alguns detalhes que 
tornam este barco inovador. A começar pelo lounge 
do iate, que permite apanhar sol confortavelmente 
e que à noite se revela num local ótimo para um 
jantar ou para alguma atividade de lazer. Para além 
disso, o Audax 130 tem uma espécie de garagem 
que permite guardar diversos «brinquedos» 
aquáticos, como motos de água. 
Podendo atingir mais de 55km/h, o Audax 130 tem 
capacidade em cabine para quatro pessoas, para 
além da tripulação.

several seconds, with an unusual elegance.
The interior of the yacht reveals a series of details 
that make this boat innovative. Starting with the 
yacht’s lounge, which allows you to comfortably 
sunbathe, and which at night proves its talent as 
a great place for a dinner or for leisure activity. In 
addition, the Audax 130 has a kind of garage that 
can hold many watersport «toys» such as jet skis.
Able to reach in excess of 55 km/h, the Audax 130 
has cabin space for four passengers, besides  
the crew.

C-ExPLORER 5
Limusina Subaquática ˙ Underwater Limousine
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ u-boat worx Fotografia Photography

Com capacidade para quatro passageiros mais um 
piloto, o C-explorer 5 é apontado como a primeira 
limusina subaquática. Podendo mergulhar até 
aos 300 metros de profundidade, o C-explorer 5 
tem uma autonomia para oito horas, havendo a 
possibilidade de se fazer um upgrade para as 16 
horas, sendo que consegue suportar vida até às 
96 horas. 
O modelo pode incluir luzes LED, uma câmara de 
vídeo HD e até um veículo ligado a si por controlo 
remoto com capacidade para atingir locais que ele 
próprio não consegue alcançar.

With room for four passengers, plus a pilot, the 
C-explorer 5 is being marketed as the first subsea 
limousine. Able to dive up to 300 metres deep, the 
C-explorer 5 can maintain operational autonomy 
for 8 hours, with the possibility to upgrade to 16 
hours, and can support life for up to 96 hours.
The model can include LED lights, an HD video 
camera and even a tethered remote operated 
vehicle able to reach places that the submersible 
cannot reach by itself.

˙ Modelo ˙ Model
audax 130

˙ Marca ˙ Make 
schöpfer yachts

˙ Origem ˙ Origin
Boston, usa

www.schopferyachts.com
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QUaRTOSTILE
Elegância em Ponto Grande ˙ Big Style Elegance
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ benetti archive Fotografia Photography

Quase 20 gabinetes de arquitetura e dezenas de 
designers decidiram abraçar o desafio de desenhar 
novos iates de 50 e 70 metros com o objetivo de 
encontrar novas direções e interpretações para o 
futuro do design dos mega iates da marca italiana 
Benetti e, assim, oferecer maiores possibilidades 
de escolha aos clientes da marca. O resultado é o 

Nearly 20 architecture practices and dozens of 
designers decided to embrace the challenge 
of designing new 50 to 70-metre yachts with 
the aim of discovering new directions and 
interpretations for the future of design for the 
mega yachts of Italian brand Benetti and thus 
offer greater choice to customers of the brand. 

Quartostile de 70 metros, um barco que transpira 
elegância, qualidade e conforto. 
Com um design límpido de linhas intemporais, o 
Quartostile apresenta-se equilibrado quanto às 
suas medidas e proporções, mantendo a qualidade 
e o estilo que têm caracterizado a Benetti ao 
longo dos seus já longos anos de existência.

The result is the 70-metre Quartostile, a boat that 
exudes elegance, quality and comfort.
With a clear design of timeless lines, the 
Quartostile is balanced in terms of its 
measurements and proportions, maintaining the 
quality and style that have characterised Benetti 
along its many years in existence.
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HEdONIST OPEN 
Retro e Futurista ˙ Retro and Futuristic
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ art of Kinetik Fotografia Photography 

A fusão de arte e tecnologia de ponta nunca foi 
tão evidente como neste Hedonist Open, da Art of 
Kinetik. Harmonizando formas retro com uma aura 
mais futurista, designers e engenheiros da marca 
trabalharam em conjunto para construírem um 
barco absolutamente único e rico em detalhes,  
que permite apreciar as vistas do oceano como 
nunca antes.

The fusion of art and cutting edge technology has 
never been so clear than in this Hedonist Open, 
from Art of Kinetik. Harmonising retro shapes 
with a more futuristic aura, the brand’s designers 
and engineers have worked together to build an 
entirely unique boat, rich in detail, which allows 
you to enjoy ocean views like never before.

E se no exterior chama a atenção a requintada cor 
de mogno, no interior são as elegantes texturas 
brancas e os inúmeros acessórios que apelam a 
que a estadia neste iate seja prolongada até ao 
limite do impossível.
Agradável à vista, o Hedonist Open é também 
um iate potente, capaz de atingir velocidades 
impressionantes. Surge assim, pelas mãos da Art 
of Kinetik, uma nova definição de luxo  
nos oceanos.

And if the sophisticated mahogany colour grabs 
your attention outside, inside it is the elegant 
white textures and the numerous accessories that 
convinces you that staying on this yacht should be 
stretched to the limits of the impossible.
Pleasing to the eye, the Hedonist Open is also a 
powerful yacht, able to reach impressive speeds. 
Art of Kinetik thus brings to the world a new 
definition of luxury in the oceans.



d23
Inovar com Estilo ˙ Innovate with Style
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ De antonio yachts Fotografia Photography

Da De Antonio Yachts, nova marca nascida em 
Barcelona, surge o d23, primeiro iate da empresa. 
Exibindo estilo e conforto, o d23 tem linhas 
simples e inovadoras e foi desenhado para todos 
aqueles que procuram coisas diferentes, que vão 
ao encontro das suas expectativas e necessidades.
Com um comprimento de sete metros e um 
desenho inconfundível, o d23 surge disponível em 
diferentes cores, tanto para o casco, como para as 
tapeçarias do interior.

De Antonio Yachts, a new brand launched in 
Barcelona, presents   the d23, the company’s first 
yacht. Demonstrating style and comfort, the d23 
has simple and innovative lines and has been 
designed for those seeking something different, 
meeting with their expectations and needs.
At seven metres in length and with an 
unmistakable design, the d23 is available in 
different colours, whether for the hull or for the 
interior upholstery.
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999bOTTLES
contagem crescente
Counting Up

Procurando mostrar aos utilizadores o verdadeiro 
impacto das suas opções, a Artefact criou esta 
garrafa reutilizável equipada com três discos 
numerados em torno da base. Cada vez que 
ser enche a 999Bottles, avança-se um número 
nesses discos, que contabilizam o número de 
garrafas descartáveis poupadas. 
Uma aplicação para iPhone ajuda o utilizador
a visualizar o que significam na prática os 
números que vai atingindo, mostrando-lhe o 
impacto positivo da utilização desta garrafa, 
permitindo-lhe ainda partilhar os resultados  
nas redes sociais.

With the intention of showing users the true 
impact of their choices, Artefact has created this 
reusable bottle fitted with three numbered discs 
around the base. Each time the 999Bottles is 
filled, the number on the discs goes up one, thus 
counting the number of disposable bottles you 
have avoided using.
An iPhone app helps you to see what the 
numbers reached mean in practice, showing 
the positive impact of using this bottle, 
and also allowing you to share the results 
on social networks.
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ZOOKa
amplificador
Amplifier

Proposto pela Carbon Design, o Zooka 
revoluciona os sistemas de áudio de dispositivos 
portáteis, transformando qualquer aparelho num 
impressionante sistema de som e permitindo 
que os consumidores joguem, oiçam música e 
assistam a filmes usufruindo de um som cinco 
vezes mais elevado. 
Com um design contemporâneo e disponível 
em diversas cores, o Zooka liga-se facilmente a 
qualquer dispositivo equipado com Bluetooth, 
bastando emparelhá-lo ou deslizá-lo sobre a 
borda. Além de multiplicar a capacidade de som de 
tablets, computadores portáteis e smartphones, 
o Zooka está também equipado com microfone, 
permitindo conversações mãos-livres.

An idea from Carbon Audio, Zooka revolutionises 
audio systems for portable devices, transforming 
any device into an impressive sound system 
and allowing consumers to play, listen to music 
and watch films while enjoying a sound five 
times louder.
With a contemporary design, available in several 
colours, the Zooka easily connects to any device 
featuring Bluetooth, simply connect through 
Bluetooth or slip it over the devise’s edge. 
Besides improving the sound capacity for tablets, 
laptops and smartphones, the Zooka is also 
equipped with a microphone, allowing
 hands-free conversations.

Foi no ginásio que o estudante francês Axel Lorsold teve a ideia que 
daria origem ao Omega, depois de tomar consciência do incómodo 
que os MP3 tradicionais provocavam a alguns desportistas. 
Procurando uma solução móvel mais prática e simples para ouvir 
música, Lorsold criou um conceito que minimiza o MP3 e permite a 
sua integração nos próprios auscultadores. Os dois botões laterais 
fazem o interface com o produto, bastando uma simples rotação 
para ligar e desligar, mudar a intensidade do som e alternar entre 
músicas. A simplicidade do Omega estende-se ainda ao facto de 
ser recarregado através da ligação USB integrada. 

French student Axel Lorsold had the idea for the Omega while in 
the gym, after becoming aware of the inconvenience traditional 
MP3 players caused to some sportsmen.
Looking for a more practical and easier mobile solution for listening 
to music, Lorsold created a concept that minimises the MP3 player 
and allows its integration into the headphones. The two side 
buttons provide the interface with the product, with a simple 
rotation all that is needed to turn it on and off, change the sound 
level and change track. The simplicity of Omega also includes the 
fact that it can be recharged through its integrated USB port.

OmEGa
Música com Liberdade
Music with Freedom
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Apresentado pelo estúdio italiano de Poorter Design, este 
protótipo de telefone flexível demonstra a infinidade de 
possibilidades proporcionadas por produtos com ecrãs 
maleáveis e que não existem com as atuais versões rígidas.
Podendo ser moldado em diferentes posições, conforme 
a utilização pretendida, o iFlex mantém-se na posição 
desejada graças à proteção de uma capa de alumínio,
que garante que o interior flexível não altera o 
ângulo escolhido. 

Presented by Italian studio de Poorter Design, this flexible 
phone prototype demonstrates the endless possibilities 
offered by products with flexible screens that are not 
offered by current rigid versions.
Able to be moulded into different positions, depending on 
the intended use, the iFlex remains in the desired position 
thanks to the protection of an aluminium cover, which 
ensures that the flexible interior does not change 
the chosen angle.

iFLEx
Maleável
Malleable

Pensando naqueles que passam bastante tempo ao ar livre 
durante os rigorosos meses de inverno, a ThermaCELL criou 
estas palmilhas aquecidas, cuja temperatura é controlada a 
partir de um pequeno comando. 
As pequenas e leves baterias embutidas nas palmilhas 
podem ser recarregadas até 500 vezes e garantem até 
cinco horas seguidas de pés confortavelmente quentes. 

Designed for people who spend a lot of time outdoors 
during the harsh winter months, ThermaCELL has created 
these heated insoles, whose temperature is regulated 
with a small remote control.
Small and lightweight batteries built into the insoles can 
be recharged up to 500 times and guarantee up to five 
hours of continuous comfort and warmth for your feet.

ThermaCELL Heated Insoles
combater o frio
Fighting the Cold
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1 ˙ Desenhada por J.P.Meulendijks para a Plankton,
a mesa Lock deve a sua originalidade às potencialidades
e características do bambu, o principal material utilizado
na sua produção. 
Graças à sua flexibilidade, as camadas de bambu utilizadas 
na base da mesa conseguem entrelaçar-se entre si, 
fixando-se mutuamente no lugar e conferindo à Lock
um visual único.
A aplicação deste material altamente sustentável dá 
origem a uma mistura entre natureza e matemática, que 
resulta numa mesa dinâmica cujo aspeto difere conforme
a perspetiva da qual é apreciada. 
Com capacidade para receber entre cinco a seis pessoas,
a mesa Lock está disponível em duas versões distintas:
com tampo em bambu ou tampo em vidro. 

Designed by J.P. Meulendijks for Plankton, the Lock table 
owes its originality to the possibilities and characteristics 
of bamboo, the prime material used in its production.
Thanks to their flexibility, the layers of bamboo used in 
the base of the table are able to intertwine, locking each 
other into place and giving Lock its unique look.
The use of this highly sustainable material gives rise to 
a mix between nature and mathematics, which results 
in a dynamic table the look of which differs depending 
on which angle it is seen from.
With room to seat five to six people, the Lock table is 
available in two versions: with a bamboo top or glass top.
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dIa LOUNGER
conforto natural
Natural Comfort

3 ˙ Decidida a criar mobiliário sustentável a partir de 
materiais naturais e reciclados, a Puji apresenta a cadeira 
dia, feita partir de rattan. Produzidos manualmente, cada 
exemplar desta cadeira é verdadeiramente único 
e inimitável.
Extremamente flexível, durável e leve, o rattan é uma das 
matérias-primas mais utilizadas no fabrico de mobiliário, 
conquistando sobretudo pelo conforto que confere a 
cadeiras e assentos.

Determined to create sustainable furniture from natural 
and recycled materials, Puji presents its dia chair, made 
from rattan. Handmade, each copy of this chair is truly 
unique and inimitable.
Extremely flexible, durable and light, rattan is one of the 
most used raw materials in furniture production, excelling 
primarily for the comfort it brings to chairs and seats.

ELECTREE
fotossíntese
Photosynthesis

2 ˙ Foi inspirada na fotossíntese das árvores que a designer 
Vivien Muller criou este bonsai que recorre à energia solar 
para recarregar a bateria de dispositivos eletrónicos.
Combinando estética e funcionalidade com eficiência e 
consciência ecológica, o electree está equipado com 27 
painéis solares, podendo cada um deles girar de forma 
autónoma em relação aos restantes, o que permite 
rentabilizar ao máximo a luz do sol. 

Inspired by photosynthesis in trees, designer Vivien Muller 
has created this bonsai that uses solar energy to recharge 
batteries in electronic devices.
Combining aesthetics and functionality with efficiency 
and environmental awareness, the electree is fitted with 
27 solar panels, each of which can rotate independently of 
each other, ensuring the very most is made of the sunlight.

LOCK 
entrelaçada 
Interlaced
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FOLdEd
origami

4 ˙ A designer Jiangmei Wuhas criou uma delicada 
coleção de candeeiros à base de papel de algodão 
reciclado e equipados com lâmpadas LED. 
Recorrendo ao Origami, a arte japonesa de dobrar 
papel, Wuhas apostou no desenvolvimento de 
estruturas ultra-leves, fáceis de produzir e montar, 
atribuindo-lhes formatos geométricos distintos.
Uma vez montados, os candeeiros Folded mantêm 
a forma sem ser necessário recorrer à aplicação 
de materiais adicionais. 

Designer Jiangmei Wuhas has created a delicate 
collection of lamps made with recycled cotton 
paper and fitted with LED bulbs.
Using origami, the Japanese art of paper folding, 
Wuhas has chosen to develop ultra-lightweight 
structures that are easy to produce and 
assemble, giving them distinct geometric shapes.
Once assembled, the Folded lamps hold their shape 
without the need to apply additional materials.

5 ˙ Numa curiosa combinação 
entre moda e consciência ecológica, 
a d-Bodhi lança a coleção d-Blue. 
Utilizando ganga feita com 17% de 
fibras recicladas, a marca dá com a 
linha d-Blue continuidade à sua aposta 
em produtos sustentáveis. 
Composta por sofás, cadeiras, 
puffs, bancos, almofadas e tecidos, 
a coleção dá um toque trendy
a qualquer ambiente.
Especialista em reutilizar e reciclar 
materiais que normalmente seriam 
desperdiçados, a d-Bodhi empenha-se, 
desde 2007, em criar mobiliário com 
o mínimo de impacto ambiental. 

In a curious combination between 
fashion and environmental awareness, 
d-Bodhi launches its d-Blue collection. 
Using denim made with 17% recycled 
fibre, with the d-Blue range the 
brand continues its commitment 
to sustainable products.
Consisting of sofas, chairs, poufs, 
benches, cushions and fabrics, the 
collection adds a fashionable edge 
to any environment.
Specialising in reusing and recycling 
materials that would normally go 
unused, d-Bodhi has striven to create 
furniture with minimal environmental 
impact since 2007.

d-bLUE
ganga reciclada 
Recycled Denim

192  ˙  E CO D E S I G N ˙  h o u s et rend s






