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Embalada pelas brisas suaves da primavera, a 
House Trends chega transportando nas suas 
páginas as mais recentes e inovadoras propostas 
de design.
Enquanto as flores despertam e a nova estação 
abre caminho, a sua revista dá-lhe a conhecer as 
criações mais frescas, trazendo-lhe inspiração dos 
quatro cantos do globo, de Londres a Sidney, de 
Nova Iorque a Moscovo, de Paris a Pequim. 
Na edição de abril, maio e junho, folheie o mundo e 
deixe-se levar pelas tentadoras propostas de Karl 
Lagerfeld e Marc Jacobs, descubra os encantos 
de destinos como Malta e Lugano, deslumbre-se 
com iates arrojados e carros surpreendentes, 
conheça as novidades de mobiliário e decoração 
apresentadas no iSaloni, em Milão, deixe-se 
fascinar por projetos arquitetónicos como o 
Porsche Pavilion e a Edgeland Residence e por 
refúgios únicos como o Tree Hotel ou a Chongwe 
River House.
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Carried by the gentle breezes of spring, 
House Trends brings you the latest and most 
innovative design ideas within its pages.
While the flowers awaken and the new season 
sets off down its path, your magazine introduces 
to you the freshest creations, bringing you 
inspiration from the four corners of the world, 
from London to Sydney, from New York to 
Moscow, from Paris to Beijing.
In the April, May and June issue, flick through 
the pages of the world and let yourself be 
carried away by the tempting creations of Karl 
Lagerfeld and Marc Jacobs, discover the charms 
of destinations like Malta and Lugano, marvel 
at audacious yachts and amazing cars, find out 
the latest news about furniture and decoration 
presented at the iSaloni in Milan, become 
fascinated by architectural projects such as the 
Porsche Pavilion and the Edgeland Residence 
and unique retreats such as the Tree Hotel or the 
Chongwe River House.
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De 9 a 14 de abril, Milão voltou a ser a capital das 
tendências, ao reunir mais de 2500 expositores 
que desvendaram as suas mais recentes 
propostas de mobiliário e decoração na 52ª 
edição do Salão Internacional do Mobiliário. 
Paralelamente ao iSaloni, os visitantes puderam 
ainda percorrer a Bienal Euroluce, onde foi 
possível descobrir as novidades de iluminação, 
o SaloneUfficio, exposição internacional 
de espaços de trabalho, e diversos eventos 
relacionados com o mundo do design, arte e 
cultura. Estudantes e jovens designers tiveram 
também oportunidade mostrar os seus projetos 
criativos no SaloneSatellite. 

From April 09 to 14, Milan was once again the 
capital of trends, bringing together more than 
2,500 exhibitors who unveiled their latest 
furniture and decoration creations at the 52nd 
edition of the International Furniture Fair.
Running parallel to the iSaloni, visitors could 
also take a look at the Biennale Euroluce, where 
they were able to discover lighting trends, and 
the SaloneUfficio, an international exhibition 
on workspace design, as well as various other 
events related to the world of design, art and 
culture. Students and young designers also had 
the opportunity to show their creative projects 
at the SaloneSatellite.

isaloni 2013
Os Interiores de Amanhã
Tomorrow’s Interiors 

saverio lombardi Vallauri
 carola merello

alessandro russotti
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«50 Anos a Refinar Emoções» é a nova 
assinatura da RAR Açúcar, lançada 
para comemorar o 50º aniversário da 
marca portuguesa. Remetendo para 
tempos de comemoração, a nova 
imagem apoia-se em cores vibrantes e 
num design renovado e inovador, que 
agora acompanha o logótipo da marca, 
o famoso elefante de cor azul.
Depois de decorar as saquetas e os 
pacotes de quilo, a empresa estendeu 
o novo design às saquetas individuais 
tipo stick, cujas caixas onde estão 
acondicionadas contêm curiosidades 
sobre a história da empresa, um  
dos principais refinadores de  
açúcar portugueses. 

«50 Years of Refining Emotions» is the 
new tagline of RAR Sugar, launched 
to commemorate the 50th anniversary 
of the Portuguese brand. Harking 
back to times of celebration, the new 
image is based on vibrant colours and 
a revamped and innovative design, 
which now accompanies the brand’s 
logo – the famous blue elephant.
After decorating sachets and 1 kg 
packs, the company has extended the 
new design to its individual «stick» 
sachets, whose packaging boxes 
contain interesting facts about the 
company’s history, which is one of 
Portugal’s major sugar refiners.

rar açúcar
Aniversário com Nova Imagem
Anniversary with New Image

concurso love tiles
Incentivar a Criatividade
Encouraging Creativity

Procurando fortalecer a sua estratégia 
de aproximação da indústria ao ensino, 
a Love Tiles lançou um concurso 
dirigido aos alunos do Curso de Design 
do Departamento de Comunicação e 
Artes da universidade de Aveiro.
Sob o mote «Dream it…Book it…Love 
It», o desafio promoveu a conceção e 
implementação de ideias e projetos 
inovadores no âmbito do design 
gráfico, para a criação de materiais de 
comunicação para uma nova coleção 
de cerâmica em desenvolvimento. 
O estudante Tiago Santos foi o autor 
do projeto vencedor, que se destacou 
entre as propostas apresentadas 
depois da votação levada a cabo no 
Facebook e da avaliação feita pela 
equipa de marketing da Love Tiles e 
pelos docentes da universidade  
de Aveiro. 

Looking to strengthen its strategy 
to bringing the industry into close 
contact with teaching, Love Tiles 
has launched a competition aimed at 
students of the design course at the 
Arts and Media Department of  
Aveiro university.
To the motto «Dream it ... Book it ... 
Love It», the challenge promoted 
the design and implementation of 
ideas and innovative projects within 
the scope of graphic design, for the 
creation of media materials for a new 
ceramics collection being developed.
Student Tiago Santos was the 
designer of the winning project, which 
stood out among the works submitted 
following voting held on Facebook and 
the assessment by the marketing team 
of Love Tiles and by the lecturers of 
Aveiro university.
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A nova coleção de livros de viagem Louis Vuitton 
chega em maio às lojas da marca, prometendo 
uma abordagem original, entre o diário de viagem 
e o caderno de esquissos. 
Convidando a viajar na realidade ou em 
pensamento, os novos livros de viagem da maison 
francesa são compostos por ilustrações de 
jovens talentos e artistas de renome, que contam 
histórias das cidades e países que visitaram. 
A coleção «Louis Vuitton Travel Book» é 
inaugurada com quarto títulos: «Ilha da Páscoa» 
de Daniel Arsham, «Londres» de Natsko Seki, 
«Paris» de Chéri Samba e «Nova Iorque» de 
Jean-Philippe Delhomme. Todos os anos, novos 
destinos serão adicionados à coleção, seguindo- 
-se Veneza e Vietname. 

The new collection of Louis Vuitton travel books 
arrives in bookshops in May, promising an original 
approach, somewhere between travel diary  
and sketchbook.
Luring you to travel in real life or in thought, the 
new travel books from the French maison feature 
illustrations by young talents and renowned 
artists, who tell the stories of the cities and 
countries they have visited.
The «Louis Vuitton Travel Book» collection is 
launched with four titles: «Easter Island» by 
Daniel Arsham; «London» by Natsko Seki; «Paris» 
by Chéri Samba; and «New York» by Jean-Philippe 
Delhomme. New destinations will be added to  
the collection every year, Venice and Vietnam 
being next.

louis vuitton travel Book
Desenhar o Mundo
Designing the World

Estão escolhidos os vencedores das sete 
categorias dos prémios Designs of the Year 2013, 
que elegem os melhores projetos internacionais 
de design dos últimos 12 meses.
Entre os designs a concurso, o júri selecionou: 
a Medici Chair, de Konstantin Grcic para a 
Mattiazzi (Mobiliário); website Gov.uk, concebido 
pelo Government Digital Service (Digital); a 
identidade da Bienal de Arquitetura de Veneza, 
desenhada pelo John Morgan Studio (Grafismo); 
o Kit Yamaoyo, da ColaLife e PI Global (Produtos); 
a Morph Folding Wheel, da Vitamins for Maddak 
Inc. (Transporte); o projeto Tour Bois-Le-Prêtre, 
Paris, de Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-
Philippe Vassal (Arquitetura); o documentário 
Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, de Lisa 
Immordino Vreeland (Moda).

The winners of the seven categories of the 
Designs of the Year 2013 awards, which choose 
the best international design projects from the 
last 12 months, have been chosen.
Among the designs in the competition, the jury 
selected: the Medici Chair by Konstantin Grcic 
for Mattiazzi (Furniture); the Gov.uk website, 
designed by the Government Digital Service 
(Digital); the identity of the Architecture Biennale 
in Venice, designed by John Morgan Studio 
(Graphics); the Kit Yamaoyo by ColaLife and PI 
Global (Products); the Morph Folding Wheel, 
by Vitamins for Maddak Inc. (Transport); the 
Tour Bois-Le-Prêtre project, Paris, by Frédéric 
Druot, Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal 
(Architecture); documentary Diana Vreeland: The 
Eye Has to Travel, by Lisa Immordino Vreeland 
(Fashion).

designs of the Year 2013
Vencedores Anunciados
Winners Announced
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São 13 as coleções que assinalam o regresso da 
Casa Alegre, do Grupo Vista Alegre Atlantis, ao 
mercado, agora com um novo posicionamento e 
uma gama de produtos inspirados na  
cultura mediterrânica. 
Divididas em três categorias – Pure & Simple, 
Country South e Urban Trendy –, as novas 
coleções Casa Alegre dirigem-se a um público- 
-alvo jovem e trendy e seguem as mais recentes 
tendências do mercado de tableware, incluindo 
têxteis, cutelaria e peças em porcelana, grés  
ou vidro.

13 collections mark the return of Casa Alegre, 
from the Vista Alegre Atlantis Group, to the 
market, now with a new positioning and a range 
of products inspired by Mediterranean culture.
Divided into three categories - Pure & Simple, 
Country South and Urban Trendy - Casa Alegre’s 
new collections are aimed at a young and trendy 
target audience, following the latest market 
trends in tableware, including textiles, cutlery and 
accessories in porcelain, stoneware or glass. 

A nova feira para artigos e produtos de lifestyle sustentáveis e 
ecológicos irá decorrer pela primeira vez em Frankfurt de 24 a 26 
de agosto, reunindo fabricantes de todo o mundo e apresentando-
-se como a primeira plataforma de informação e encomenda para 
artigos sustentáveis certificados para o mercado europeu. 
Na Ecostyle, a qualidade sustentável de cada artigo em exposição 
é assegurada por um júri, um painel de especialistas independentes 
que examinam todos os produtos e determinam o seu nível  
de sustentabilidade. 

The new fair for ecological and sustainable lifestyle items and 
products will be held for the first time in Frankfurt from August 24 
to 26, bringing together manufacturers from all over the world and 
presenting itself as the first information and orders platform for of 
sustainable articles certified for the European market.
At Ecostyle, sustainable quality of each item on display is ensured 
by a jury, a panel of independent experts who examine every 
product and determine their level of sustainability.

ecostYle
Feira Promove Sustentabilidade 
Fair Promotes Sustainability

A primeira edição do Festival Internacional 
de Inovação e Criatividade, organizado pela 
Fundação AIP, decorre na capital portuguesa 
entre 29 de maio e 2 de junho, na Feira 
Internacional de Lisboa. 
Durante cinco dias, a cidade será o centro da 
economia criativa, convergindo no mesmo local 
as indústrias mundiais em áreas como cultura, 
artes, multimédia, telecoms, tecnologias de 
informação e comunicação, apresentando-se 
como uma oportunidade de dar a conhecer a 
criatividade portuguesa.

The first edition of the International Festival 
of Innovation and Creativity, organised by the 
AIP Foundation, takes place in the Portuguese 
capital at the Feira Internacional de Lisboa 
exhibition centre between May 29 and June 02. 
For five days, the city will be the centre of the 
creative economy, bringing together under 
one roof global industries in areas such as 
culture, arts, multimedia, telecoms, information 
technology and media, presenting itself as an 
opportunity to promote Portuguese creativity.

festival in
Lisboa Acolhe o Certame
Lisbon Hosts Fair

casa alegre
Regresso ao Mercado
Return to the Market
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O design do lava-louça Rodi Art 
impressionou o júri do Red Dot Design 
Award 2013 e valeu à RODI – Sinks 
& Ideas o prémio design de produto, 
um dos mais importantes prémios 
internacionais, reconhecendo assim 
os mais de 60 anos de experiência da 
marca portuguesa na produção de lava- 
-louças em aço inoxidável. 
Totalmente produzido em aço inoxidável 
18/10 escovado e dono de um design 
simples, mas robusto, o Rodi Art causa 
impacto pelo aspeto majestoso e 
imponente e pelas linhas retas  
e minimalistas.

The design of the Rodi Art sink 
impressed the Red Dot Design Award 
2013 jury and ensured RODI - Sinks & 
Ideas was given the product design 
award, one of the most important 
international awards, thus recognising 
the Portuguese brand’s experience of 
more than 60 years in the production of 
stainless steel sinks.
Made entirely from 18/10 brushed 
stainless steel and blessed with a simple 
but sturdy design, Rodi Art makes an 
impact with its majestic and imposing 
appearance and its straight and 
minimalist lines. 

rodi art
Empresa Portuguesa Premiada 
Prize Winning Portuguese Company 
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EdgEland REsidEncE
Abraçada pela Natureza
Embraced by Nature
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Paul bardagjy Fotografia Photography
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Num mundo cada vez mais genérico e desligado 
da natureza, o Bercy Chen Studio LP orienta os 
seus projetos arquitetónicos de acordo com as 
especificidades de cada local, apresentando propostas 
originais que se fundem com a paisagem. 
Em Austin, no estado norte-americano do Texas, a 
Edgeland Residence é uma reinterpretação moderna 
da «pit house», a habitação parcialmente soterrada 
tradicional dos nativos norte-americanos, que 
aproveita a capacidade térmica da terra para regular de 
maneira sustentável a temperatura ao longo do ano. 
Composta por dois espaços separados, esta 
residência funciona como uma extensão da paisagem, 
fomentando uma constante interação com a natureza 
ao requerer o contacto direto com o exterior para 
transitar entre as duas áreas.

Foi no movimento do imenso Oceano Índico que 
os criativos da Iredale Pedersen Hook Architects 
se focaram para projetar esta moderna casa 
de férias em Dawesville, Austrália, refletindo 
a sua intensidade nas formas ondulantes que 
caracterizam a habitação. 
Para permitir que os ocupantes usufruam do local 
durante todo o ano, em cada um dos quatro pontos 
cardeais existe um espaço exterior de convívio e, 
no interior, as imensas portas de vidro facilitam a 
entrada constante de luz solar. 

In an increasingly generic world, disconnected 
from nature, Bercy Chen Studio LP guides its 
architectural designs according to the specific 
nature of each site, presenting original proposals 
that blend into the landscape.
In Austin, the u.S. state of Texas, the Edgeland 
Residence is a modern reinterpretation of the «pit 
house», the partially buried traditional dwelling of 
Native Americans that makes use of the thermal 
capacity of the ground to sustainably regulate 
temperature throughout the year.
Made up of two separate spaces, this residence 
works as an extension of the landscape, 
encouraging a constant interaction with nature by 
requiring direct contact with the outdoors to move 
between the two areas.

Creative minds at Iredale Pedersen Hook 
Architects focused on the movement of the 
immense Indian Ocean to design this modern 
holiday home in Dawesville, Australia, reflecting 
its intensity in the undulating shapes that 
characterise the property.
To allow the occupants to enjoy the place 
throughout the year, there is an outdoor social 
area placed at each point of the compass and, 
indoors, the huge glass doors ensure the constant 
entry of sunlight.

FloRida BEach housE
Ondulante ˙ Wavy
˙ estela ataíde Texto Text ˙Peter bennetts Fotografia Photography

˙ Arquitetura ˙ Architecture
Bercy chen studio lP

˙ Localização ˙ Location
austin, texas - eua

˙ Ano de Conclusão ˙ Year Completed 
2012
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ThE PiERRE
Encaixe Perfeito ˙ Perfect Fit
˙ estela ataíde Texto Text ˙ 1,2,4,5 benjamin benschneider; 3,6  Paul Warchol Fotografia Photography



24 

Na costa leste da Great Barrier Island, uma áspera 
caixa de madeira preta debruça-se sobre o mar. 
Numa ode à elegância da simplicidade, este abrigo 
de localização remota oferece conforto e calor no 
coração selvagem da ilha neozelandesa. 
Apostando num design de linhas simples, os 
criativos da Fearon Hay Architects projetaram um 
refúgio caloroso onde as cores claras do interior 
são um agradável contraste com a palete mais 
escura do exterior. 
Totalmente autossuficiente, a Storm Cottage 
está equipada com painéis solares e sistemas de 
colheita e tratamento de água. 

On the east coast of Great Barrier Island, a black 
rough wooden box juts out over the sea. In an ode 
to the elegance of simplicity, this remotely located 
shelter offers comfort and warmth in the wild 
heart of the New Zealand island.
Focusing on a design of simple lines, the creative 
minds at Fearon Hay Architects have designed a 
cosy refuge where the light colours of the interior 
provide a pleasant contrast to the darker palette 
of the exterior.
Fully self sufficient, the Storm Cottage is fitted 
with solar panels and water collection and 
treatment systems.

sToRm coTTagE
Remoto Refúgiȯ  Remote Refuge
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Patrick reynolds Fotografia Photography

Nas norte-americanas San Juan Islands, um refúgio 
forma uma irrepreensível simbiose com o  
ambiente que o rodeia, quase desaparecendo 
entre a natureza.
Conduzido pelo carinho da proprietária pelo local, 
Tom Kundig, da Olson Kundig Architects, desenhou 
uma casa na rocha que celebra as matérias-primas 
do espaço onde se encontra e que, vista de 
alguns ângulos, quase se funde com ele graças à 
criteriosa seleção de materiais. 
Ao longo da casa Pierre (que em francês significa 
pedra), as rochas do exterior imiscuem-se no 
espaço, contrastando com as texturas luxuriosas 
do mobiliário e reforçando a ligação entre interior 
e exterior.

In the North American San Juan Islands, a 
refuge forms an impeccable symbiosis with 
the environment that surrounds it, almost 
disappearing into nature.
Driven by the owner’s affection for the place, 
Tom Kundig, from Olson Kundig Architects, has 
designed a house in the rock that celebrates the 
prime materials of the space in which it is located 
and which, viewed from some angles, almost 
merges into it thanks to the careful selection  
of materials.
Throughout the Pierre house (French for stone), 
the exterior rocks encroach on the space, 
contrasting with the luxurious textures of the 
furniture and strengthening the link between 
interior and exterior.
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Em Wenzenbach, na Alemanha, um edifício 
assemelha-se a uma montagem geométrica 
constituída por dois blocos sobrepostos de cores 
fundamentalmente contrastantes, que conferem 
a esta residência uma personalidade artística. 
Em preto homogéneo, o bloco superior compõe o 
primeiro andar e inclui o espaço de cozinha, a sala 
de jantar e a sala de estar. Descendo a arrojada 
escadaria para o rés do chão, é possível encontrar 

In Wenzenbach, Germany, we find a building that 
resembles a geometric montage consisting of two 
overlapping blocks of fundamentally contrasting 
colours, which give this residence an artistic 
personality. In uniform black, the upper block 
makes up the first floor and includes the kitchen 
area, the dining room and the living room. Going 
down the bold staircase to the ground floor, you 
find the area of the house containing the bedroom 
and bathroom.

Black and WhiTE housE 
Montagem de Contrastes  ˙ Montage of Contrasts
˙ estela ataíde Texto Text ˙ herbert stolz Fotografia Photography

a divisão composta por quarto e casa de banho. 
Apostando numa intrusão mínima à topografia 
da encosta, o estúdio Fabi Architekten criou 
um edifício contemporâneo que acompanha o 
movimento natural do terreno irregular.
De traços minimalistas, a Black and White House 
fomenta constantemente o contacto com o 
espaço exterior, que é facilitado pelas imensas 
janelas que percorrem ambos os pisos da casa e 
oferecem perspetivas distintas da paisagem. 

Keen to create a minimal impact to the topography 
of the hillside, the Fabi Architekten studio has 
created a contemporary building that follows the 
natural movement of the terrain.
Of minimalist lines, the Black and White House 
constantly encourages contact with the outside 
space, which is aided by the huge windows that 
run through both floors of the house and offer 
different perspectives of the landscape.



Com mais de cinco mil m2, esta deslumbrante 
residência em La Cañada Flintridge, Califórnia, 
resulta da fusão entre o trabalho arquitetónico da 
Osborn Architects e a criatividade da Jamie Bush & 
Co. na decoração dos interiores. 
De traços modernos e decoração eclética, a 
habitação remete para a casa que ocupava 
anteriormente o local, que cativou de tal forma 
os atuais proprietários que estes decidiram 
homenageá-la erigindo um novo edifício  
nela inspirado.

Boasting more than five thousand square metres, 
this stunning residence in La Cañada Flintridge, 
California, results from the fusion between the 
architectural work of Osborn Architects and the 
interior design creativity of Jamie Bush & Co. 
Of modern lines and eclectic décor, the property 
recalls the house that previously occupied the site, 
which captivated the current owners to such an 
extent that they decided to honour it by erecting a 
new building inspired by it.

la cañada
Erguer uma Homenagem ˙ Building a Tribute
˙ estela ataíde Texto Text ˙ laura hull  Fotografia Photography
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O novo Pavilhão da Porsche, na Autostadt, em 
Wolfsburg, na Alemanha, é o primeiro edifício 
construído no parque temático da Volkswagen 
desde a sua abertura, em 2000.
Com 400 m2 de espaço para exposições e 
apresentações, a sua silhueta característica 
promete tornar-se num ícone da paisagem  
da Autostadt. 
Projetado por Henn e com desenho paisagístico 
de WES, a estrutura do edifício capta o fluxo 
dinâmico da condução, sendo que as suas 

The new Porsche Pavilion in the Autostadt 
in Wolfsburg, Germany, is the first building 
constructed in Volkswagen’s theme park since its 
opening in 2000.
With an area of 400 m2 for exhibitions  
and presentations, its characteristic  
silhouette is likely to become an icon in  
the Autostadt landscape.
Designed by Henn, and landscape design by WES, 
the building’s structure captures the dynamic 
flow of driving, with its curved lines seemingly 

PoRschE Pavillion
A História de um Ícone ˙ The Story of an Icon
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ hg esch Fotografia Photography
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linhas curvilíneas parecem imitar o ganhar de 
velocidade de um automóvel Porsche. Graças aos 
acabamentos em aço inoxidável, a sua aparência 
parece alterar-se continuamente em função da 
luz e das condições meteorológicas.
No interior do edifício é possível mergulhar na 
história da Porsche. A exposição principal inicia-
-se com a exibição do Porsche Original de 1948, 
numa mostra que inclui 25 veículos em exposição 
na área principal. Por outro lado, a tradição, 
inovação, performance, design, funcionalidade 
e exclusividade que caracterizam a Porsche são 
mostradas em pequenos filmes ao longo do 
pavilhão, num mergulho na história de uma das 
marcas de automóveis mais apreciadas em todo 
o mundo.

imitating a Porsche car in acceleration. Thanks to 
the stainless steel finishes, its appearance seems 
to be constantly in flux, depending on the light 
and weather conditions.
Inside the building you can delve into Porsche’s 
history. The main exhibition, which includes 25 
vehicles on display in the main area, begins with a 
display of the original Porsche from 1948. At the 
same time, the tradition, innovation, performance, 
design, functionality and exclusivity Porsche is 
known for are shown in short films throughout 
the pavilion, in a journey through the history of 
one of the most popular car makes in the world.
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camlica mosquE
Istambul Tem um Novo Símbolo
Istanbul Has a New Symbol
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ sn architects Fotografia Photography   

A mesquita Camlica, em Istambul, na Turquia, foi 
criada para ser o maior local de culto alguma vez 
construído. Tornou-se, entretanto, não só num 
símbolo religioso, mas também da própria cidade.
Com autoria dos SN Architects, o espaço inclui 
a combinação de três abóbadas, que criam 
um dinamismo visual interessante. Para além 
dos pátios interiores, exteriores e laterais, a 
mesquita inclui também lugares secundários, 
como uma sala de conferências, que foram 

The Camlica mosque in Istanbul, Turkey, has been 
created to be the largest place of worship ever 
built. It has become, in the meantime, not only 
become a religious symbol, but a symbol of the 
city itself.
Designed by SN Architects, the building includes 
a combination of three domes, which create 
an interesting visual dynamic. In addition to 
the interior, exterior and side courtyards, the 
mosque also contains secondary spaces, such as 
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estrategicamente colocados sob uma concha que 
se abre para o pátio lateral.
Desenhado para estabelecer uma ligação com 
a paisagem envolvente, o destaque da Camlica 
Mosque é o seu minarete, que no Islão é sempre 
projetado para ser maior do que o próprio edifício 
principal, tendo a função de chamar as pessoas 
para a oração.

a conference room, which have been strategically 
placed underneath a shell that opens to the  
side courtyard.
Designed to establish a connection with the 
surrounding landscape, the Camlica Mosque’s 
highlight is its minaret, which in Islam is always 
designed to be taller than the actual main 
building, and which has the function of calling the 
people to prayer.

TBilisi PuBlic sERvicE hall
Trabalhar Sob Flores ˙ Working under Flowers
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ studio fuksas Fotografia Photography

No centro de Tbilisi, capital e maior cidade da 
Georgia, nasceu o Tbilisi Public Service Hall. Com 
vistas soberbas sobre o Rio Kura e com assinatura 
do gabinete de arquitetura Massimiliano and 
Doriana Fuksas, o edifício destaca-se pelas 
suas 11 pétalas, independentes formal e 
estruturalmente do resto do edifício. Com quase 
35 metros de altura, estas pétalas cobrem os 
sete volumes do Tbilisi Public Service Hall, ligados 
entre si por pontes pedonais e onde funcionam 
escritórios. É neste edifício que ficam o Banco 
Nacional da Georgia e o Ministério da Energia, 
entre outras instituições de peso do país.

In the centre of Tbilisi, the capital and largest city 
of Georgia, the Tbilisi Public Service Hall has just 
been built. With superb views over the River Kura, 
and designed by architecture studio Massimiliano 
and Doriana Fuksas, the building stands out for 
its 11 petals, which are formally and structurally 
independent from the rest of the building. With 
a height of nearly 35 metres, these petals cover 
the seven volumes of the Tbilisi Public Service 
Hall, containing offices and interconnected by 
footbridges. The building houses the National Bank 
of Georgia and the Ministry of Energy, among other 
major institutions of the country.
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simonE handBag musEum
Viagem ao universo Feminino
A Journey Into the Feminine universe
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ simone handbag museum Fotografia Photography

Instalado num edifício que se assemelha a 
uma mala, em Seul, na Coreia do Sul, o Simone 
Handbag Museum reúne malas do século XVI até 
ao presente, possibilitando aos seus visitantes 
uma viagem pela história deste objeto ao longo 
dos diferentes séculos.
Da autoria do Judith Clark Studio, o museu está 
dividido em duas alas principais: de um lado estão 
as malas do século XX e contemporâneas, do 
outro as históricas (de 1500 a 1900). A maioria 
das malas é europeia, sendo que há algumas 
originárias dos Estados unidos. A coleção de 
malas está avaliada em mais de um milhão  
de euros.

Housed within a building resembling a handbag, the 
Simone Handbag Museum in Seoul, South Korea, 
brings together handbags from the 16th century  
to the present, allowing visitors to go on a  
journey through this object’s history over the 
different centuries.
Designed by the Judith Clark Studio, the museum is 
divided into two main wings: on one side are bags 
from the 20th century and contemporary bags; on 
the other, historical bags (1500 to 1900). Most 
handbags are European, with a few from the united 
States. The handbag collection is valued at over one 
million euros.
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Paloma concERT hall
Celebrar a Música a Cores
Celebrating Music in Colour
˙ andreia barros ferreira Texto Text ˙ stéphane chalmeau Fotografia Photography

Da autoria do gabinete Tetrarc Architects 
e localizado em Nîmes, França, o Paloma 
Concert Hall é um complexo dedicado à música 
contemporânea composto por duas principais 
salas de concerto, doze estúdios de ensaio 
e gravação, seis espaços para alojamento 
dos artistas, escritórios da administração e 
instalações técnicas. 
As formas deste Paloma Concert Hall são 
peculiares e marcantes, sendo que numa das 

fachadas sobressai o ecrã gigante onde é 
possível exibir a atuação dos artistas. 
Todo o edifício foi desenhado partindo do 
pressuposto que os espetáculos musicais são 
uma interação entre os artistas e o público. As 
cores garridas – usou-se amarelo, vermelho 
e púrpura para alguns dos espaços – e os 
elementos adicionados nas paredes, como uma 
engrenagem gigantesca esculpida na parede de 
um hall a fazer lembrar a moagem dos homens de 
Charlie Chaplin, em Tempos Modernos, contribuem 
para tornar este edifício absolutamente único  
no mundo.

The whole building has been designed on the 
assumption that musical shows are an interaction 
between the artists and the audience. The bright 
colours - yellow, red and crimson have been used for 
some of the spaces - and the elements added on 
the walls, such as a gigantic cog carved on the wall 
of a hall reminiscent of men being grinded in Charlie 
Chaplin’s Modern Times, all contribute to make this 
building absolutely unique in the world.

Designed by Tetrarc Architects and located in 
Nîmes, France, the Paloma Concert Hall is a complex 
dedicated to contemporary music, consisting of two 
main concert halls, twelve recording and rehearsal 
studios, six accommodation units for artists, 
administration offices and technical facilities.
The shapes of this Paloma Concert Hall are peculiar 
and striking; a giant screen stands out on one of its 
façades, providing a means to show performances 
by artists.
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PEnhaligon’s 
Explosão de Cor  ˙ Explosion of Colour
˙ estela ataíde Texto Text ˙ michael franke Fotografia Photography
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A londrina Regent Street, uma das artérias 
comerciais mais importantes do mundo, recebeu 
de braços abertos o novo projeto de design de 
Christopher Jenner. 
Explorando uma abordagem irreverente, Jenner 
concebeu um espaço revolucionário para a marca 
de perfumes Penhaligon’s, usando a nova loja para 
dar azo à sua perspetiva extravagante, que se 
enquadra na perfeição no estilo beaux arts pelo 
qual a Regent Street é famosa. 
Investindo nos valores do Esteticismo, Jenner dá 
prioridade à beleza, comunicando os princípios 

London’s Regent Street, one of the most 
important shopping thoroughfares in the world, 
has welcomed Christopher Jenner’s new design 
project with open arms.
Exploring an irreverent approach, Jenner has 
created a revolutionary space for the Penhaligon’s 
perfume brand, using the new store to promote its 
reputation for extravagance, which fits perfectly 
into the beaux arts style for which Regent Street 
is famous.
Investing in the values   of aestheticism, Jenner 
gives priority to beauty, communicating 
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Penhaligon’s através de uma visão caleidoscópica 
assente na sobreposição de materiais e texturas. 
Numa simbiose entre tradição e modernidade, os 
interiores desta loja exploram a fusão do esplendor 
clássico eduardiano com os traços pioneiros do 
mangá japonês. Cores fortes, paredes acolchoadas, 
vistosos candelabros e mobiliário artesanal 
em carvalho branco são alguns dos pontos de 
referência do espaço inaugurado em janeiro.
Nesta mágica perfumaria, o criativo apela aos 
sentidos recorrendo a uma decoração detalhada 
para comunicar o legado centenário dos aromas 
Penhaligon’s através de um design luxuosamente 
rico e complexo. 
Aqui, entre o clássico e o contemporâneo, os 
perfumes Penhaligon’s são expostos em todo o 
seu esplendor, fazendo adivinhar a preciosidade 
dos aromas acondicionados em cada um dos 
delicados frascos. 

Penhaligon’s principles through a kaleidoscopic 
vision based on the overlapping of materials 
and textures. In a symbiosis between tradition 
and modernity, the interior of this store explores 
the fusion of classic Edwardian splendour with 
pioneering Japanese manga. Strong colours, 
padded walls, showy suspended lamps and 
handcrafted white oak furniture are some of the 
standouts of the space opened in January.
In this magical perfume store, the artist appeals 
to the senses by using a detailed decoration 
to communicate the centennial legacy of 
Penhaligon’s fragrances through a luxuriously rich 
and complex design.
Here, between classical and contemporary, 
Penhaligon’s perfumes are displayed in all their 
glory, hinting to the preciousness of the aromas 
stored in each of the delicate bottles.
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agaTha 
diversão infantil
Childish Fun

Frescura, inocência e espontaneidade são 
características que marcam todas as criações de 
Agatha Ruiz de La Prada, pelo que não é surpresa 
que a coleção infantil Agatha, desenhada para a 
Vondom, seja profundamente divertida e criativa. 
Composta por dois elementos, uma cadeira e 
uma mini mesa, a linha remete para um jardim 
de sonho, apostando nos formatos de flores e 
corações, que lhe conferem ingenuidade  
e vitalidade.

Freshness, innocence and spontaneity are 
characteristics featured in every creation by 
Agatha Ruiz de la Prada, so it’s no surprise that 
the Agatha children’s collection, designed for 
Vondom, is great fun and very creative.
Comprising two elements, a chair and a mini table, 
the range alludes to a dream garden, focusing on 
flower and heart shapes, providing it with vitality 
and ingenuity.
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Consciente de que os bons designs são 
intemporais, a Verpan repensou a linha de 
cadeiras 1-2-3, desenhada por Verner Panton em 
1973, apresentando uma coleção composta por 
uma cadeira de lounge e uma para sala de jantar. 
Os dois novos modelos estão disponíveis numa 
versão padrão estofada e numa versão deluxe 
em pele.
Igualmente incontornável e presente no catálogo 
da marca desde os anos 1970, então sob o nome 
Yamagiwa, o candeeiro de teto Onion recorda 
o formato em camadas de uma cebola, sendo 
possível adquiri-lo em cobre, prateado, branco  
ou bronze.

vERPan
resgatar conceitos
Retrieving Concepts 

Aware that good design is timeless, Verpan has 
rethought the 1-2-3 range of chairs designed by 
Verner Panton in 1973, presenting a collection 
consisting of a lounge chair and a dining room 
chair. Both models are available in a standard 
upholstered version and a deluxe version  
in leather.
Equally unmistakable and present in the brand’s 
catalogue since the 1970s, then under the name 
Yamagiwa, the Onion lamp ceiling recalls the 
layered format of an onion, and can b purchases 
in copper, silver, white or bronze versions.

Ideal para os longos dias de temperaturas 
amenas que se aproximam, a espreguiçadeira 
Visàvis foi desenhada por Piergiorgio Cazzaniga 
para fomentar momentos de convívio em  
espaços abertos.  
Incluída numa coleção de mobiliário de exterior 
concebida por Cazzaniga para a Tribù, a Visàvis 
é ideal para ser utilizada aos pares, colocando 
as espreguiçadeiras lado a lado para facilitar a 
comunicação entre os ocupantes.

Ideal for the long, warm days approaching, 
the Visàvis sun lounger has been designed by 
Piergiorgio Cazzaniga to foster moments spent in 
company in open spaces.
Included in an outdoor furniture collection of 
designed by Cazzaniga for Tribù the Visàvis is 
ideal for use in pairs, placing the chairs  
side by side for easy and relaxed chats 
 between occupants.

visàvis
conforto exterior
Exterior Comfort
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BasE
acobreado 
Coppery

anahiTa
banhos requintados
Exquisite Baths
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Disponível em versões para mesa, chão e parede, o 
candeeiro Base tem conquistado o público graças às suas 
proporções clássicas e minimalistas que remetem para um 
ambiente industrial.
Depois do sucesso deste modelo no mercado, a britânica 
Tom Dixon lançou recentemente a versão Base Copper, 
cujo abat-jour em cobre altamente polido proporciona uma 
iluminação sedutora.

Available in table, floor and wall versions, the Base lamp  
has won the hearts of the public thanks to its classic  
and minimalist proportions, bringing to mind  
industrial environments.
After the success of this model on the market, the uK’s  
Tom Dixon recently released the Base Copper version, 
the highly polished copper lampshade of which produces 
attractive lighting.

Incluída na linha Tender, a banheira Anahita incorpora o 
caráter assimétrico e o estilo refinado que caracteriza esta 
coleção da Mastella e o seu formato em espiral evoca a fluidez 
da água. 
Assinada por Marco Baxadonne, esta banheira independente 
é produzida em K-Plan, um composto de resinas e minerais 
derivados de alumínio que tornam os produtos higiénicos, não 
porosos, duráveis e agradáveis ao toque.

Part of the Tender range, the Anahita bathtub embodies 
the asymmetric character and sophisticated style that 
characterises this collection by Mastella, while its spiral 
format evokes the fluidity of water.
Designed by Marco Baxadonne, this freestanding tub is made 
out of K-Plan, a compound of resins and minerals that derived 
from aluminium, which makes products hygienic, non-porous, 
durable, and pleasant to touch.          
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slamP
múltiplos Prismas
Multiple Prisms

Misteriosa e surpreendente, a coleção 2013 da Slamp está 
repleta de formas fascinantes que, à semelhante do que 
acontece com os diamantes, refletem a luz de maneiras 
muito distintas. 
Entre os designs arrojados propostos pela marca para este 
ano, o candeeiro de mesa Gemmy Prisma Color remete para 
as cores vivas dos minerais e pedras preciosas, criando 
reflexões âmbar, douradas, vermelhas e esmeralda, e o 
candeeiro de teto Veli Suspension Prisma, disponível em 
dois tamanhos e totalmente feito à mão, conquista pelo 
seu delicado formato de coração. O Cactus Prisma, por 
seu lado, é ideal para colocar no chão ou sobre uma peça 
de mobiliário, e inspira-se no cato, que lhe emprestou os 
traços, conferindo exotismo a qualquer ambiente. 

Mysterious and stunning, the 2013 collection from 
Slamp is packed with fascinating shapes, which, similar 
to what happens with diamonds, reflect light in very 
distinctive ways.
Among the bold designs proposed by the brand for 
this year, the Gemmy Prisma Color table lamp recalls 
the bright colours of minerals and precious stones, 
creating amber, golden, red and emerald reflections, 
while the Veli Suspension Prisma ceiling lamp, available 
in two sizes and entirely handmade, appeals through its 
delicate heart shape. For its part the Cactus Prisma is 
ideal for placing on the floor or on a piece of furniture, 
finding its inspiration in cacti, which have lent him their 
shape, conferring an exotic feel to any setting.
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Leoni Werle desenhou um candeeiro polivalente, 
cuja utilização pode variar com uma simples 
alternância entre duas posições.
Graças à sua base angular, o Pilu pode ser colocado 
de forma a proporcionar iluminação indireta, quando 
está na posição vertical, ou para servir como fonte 
de luz de leitura, quando se encontra inclinado.  

Leoni Werle has designed a multipurpose lamp, the 
use of which can vary with a simple switch between 
two positions.
Thanks to its angular base, Pilu can be positioned to 
provide indirect lighting, when upright, or to serve 
as a light source for reading, when it is tilted.

Pilu
inclinável
Inclinable

À semelhança do que aconteceu nos bancos By 
The Trees e nas mesas Break In The Clouds, a 
Sé volta a inspirar-se nas linhas orgânicas dos 
troncos de árvore para projetar os candeeiros 
Young Tree. 
Fabricados em alumínio lacado, estes candeeiros 
de mesa desenhados por Damien Langlois- 
-Meurinne estão disponíveis com o abat-jour 
preto ou branco e com as bases em quatro 
tons metalizados ou opções coloridas, do 
branco brilhante ao verde vintage, passando 
pelo castanho e pelo cinza. A aplicação de tons 
dourados no interior do abat-jour projeta um 
brilho rico e quente.

Similar to what happened with its By The Trees 
stools and its Break In The Clouds tables, Sé has 
once again found inspiration in the organic lines 
of tree trunks to design the Young Tree lamps.
Made of lacquered aluminium, these table lamps 
designed by Damien Langlois-Meurinne are 
available with a black or white lampshade and 
with bases in four metallic shades or colour 
options, from glossy white to vintage green, or 
brown and grey. The application of golden hues 
on the inside of the lampshade projects a rich, 
warm glow.

Young TREE
traços orgânicos
Organic Outlines

Annika Feuss
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sTERling silvER
estética desafiadora 
Challenging Aesthetics

Homenageando a mestria artesanal da ourivesaria 
portuguesa, Artur Miranda e Jacques Bec desenharam uma 
coleção de peças exclusivas sob a chancela da Futilities & 
Goodies, a área de design da Oitoemponto.
Desafiando a estética estabelecida, a coleção Sterling Silver 
repensa objetos utilitários normalmente produzidos em vidro 
e apresenta-os em prata, dotando-os de traços retilíneos  
e intemporais.

Paying tribute to the expertise and craftsmanship of 
Portuguese jewellery, Artur Miranda and Jacques Bec have 
designed a collection of unique pieces under the Futilities & 
Goodies label, the design area of   Oitoemponto.
Challenging established aesthetics, the Sterling Silver 
collection rethinks  everyday objects normally produced 
in glass and presents them in silver, endowing them with 
straight and timeless lines.
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Mattias Stenberg é o responsável por estes bancos 
portáveis, que o designer sueco concebeu para a Offecct 
com o propósito de apresentar opções flexíveis que se 
adaptem às necessidades atuais dos espaços de trabalho. 
Num mundo cada vez mais em movimento, os locais de 
trabalho são eles próprios menos estáticos, pelo que os 
cativantes bancos Carry On são uma solução simples, 
prática e facilmente transportável.

Mattias Stenberg is the man behind these portable stools, 
which the Swedish designer has created for Offecct with 
the aim of providing flexible options that suit the needs of 
today’s workspaces.
In an increasingly active world, workplaces are themselves 
less static, for which the attractive Carry On stools provide 
a simple, practical and easily transportable solution.

caRRY on
solução Portável
Portable Solution

A designer Agnes Fries criou para a Normann Copenhagen 
um conjunto de vasos contrastantes, onde pinceladas 
em preto profundo quebram o branco puro da porcelana, 
conferindo-lhes uma personalidade única.
Todos diferentes entre si, os vasos Agnes estão disponíveis 
em vários tamanhos, podendo ser utilizados como objetos 
decorativos com ou sem conteúdo, isolados ou em conjunto.

The designer Agnes Fries has created a set of contrasting 
vases for Normann Copenhagen where brush strokes in 
deep black break the pure white of the porcelain, giving 
them a unique personality.
Each one different from the next, Agnes vases are available 
in various sizes and can be used as decorative objects with 
or without content, on their own or in groups.

agnEs
Preto & branco
Black & White
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Desenhado pelo criativo Enzo Berti, o cesto para revistas 
da L’Abbate cumpre com mestria mais do que uma tarefa. 
Pensado fundamentalmente para reunir revistas e jornais, 
o cesto está ainda equipado com uma pequena prateleira 
onde é possível colocar outros objetos. 
Produzido em contraplacado, o cesto está disponível em 
bétula natural ou envernizado a preto ou branco. 

Designed by Enzo Berti, the magazine basket from L’Abbate 
expertly fulfils more than one task. Designed primarily to 
hold magazines and newspapers, the basket is also fitted 
with a small shelf where you can put other objects.
Produced in plywood, the basket is available in natural birch 
or birch with black or white varnish.

l’aBBaTE
dupla função
Dual Function

unindo duas tradições tipicamente lusitanas, a Malabar 
criou a guitarra portuguesa Azulejo, que além de remeter 
para o fado, inclui o azulejo, uma das referências mais 
originais da cultura nacional.
Disponível numa edição numerada e limitada a 20 peças, 
a Azulejo reúne vários tipos de azulejos tradicionais 
portugueses meticulosamente pintados, despertando 
emoções e saudade, esse sentimento tão lusitano.

Combining two typically Portuguese traditions, Malabar has 
created the Portuguese guitar Azulejo, which in addition to 
referring to fado, features the azulejo tile, one of the most 
original references of national culture.
Available in a numbered edition limited to 20 pieces, 
Azulejo features various types of traditional Portuguese 
meticulously painted tiles, arousing emotions and nostalgia, 
that oh-so Portuguese feeling.

azulEjo
herança Portuguesa
Portuguese Heritage



Em 2013, a famosa casa de tecidos francesa 
Manuel Canovas celebra os seus 50 anos de 
existência com uma coleção que conduz numa 
viagem exótica pelo mundo. 
Em rosa fúcsia, açafrão amarelo, azul-turquesa e 
verde absinto, os tecidos da nova coleção reúnem 
inspirações do Extremo Oriente, norte da Índia 
e Caribe francês, propondo padrões ousados 
e joviais, decorados com ilustrações de frutas 
tropicais e estampas florais. 

In 2013, famous French fabric manufacturer 
Manuel Canovas celebrates its 50th anniversary 
with a collection that takes you on an exotic trip 
around the world.
In fuchsia pink, saffron yellow, turquoise and 
absinthe green, the fabrics in the new collection 
gather inspiration from the Far East, northern 
India and the French Caribbean, proposing bold and 
cheerful patterns, decorated with illustrations of 
tropical fruits and floral prints.

manuEl canovas
exótica
Exotic

gETa
modular

quando Arik Levy desenhou o sofá Geta para a 
Modus, o designer usou como referência o calçado 
tradicional japonês, que incorpora uma base 
elevada em madeira, criando uma proposta que 
agrega de forma contemporânea esse material. 
Composto por sofá e aparador, o modelo Geta 
consiste num sistema modular flexível e está 
disponível em duas versões, com aparador incluído 
no braço do sofá ou colocado na continuação  
do mesmo.

When Arik Levy designed the Geta sofa for Modus, 
the designer used traditional Japanese footwear 
as a reference, which features a high base in wood, 
creating a proposal that combines this material in a 
contemporary manner.
Featuring a sofa and sideboard, the Geta model is 
a flexible modular system and is available in two 
versions, with a sideboard included in the arm of 
the sofa or as a continuation of the same.
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Disponível em três tamanhos surpreendentes, 
entre 1,5 e 5,5 metros de diâmetro, o candeeiro 
Jeahna foi desenhado por Johan Carpner 
e Alexander Lervik tendo como inspiração 
fotografias noturnas tiradas a tendas de 
campismo iluminadas.
Produzida em colaboração com o fabricante de 
tendas Hilleberg, a proposta da Zero-Lighting é 
extremamente leve e pode ser montada numa 
questão de minutos, proporcionando rapidamente 
uma experiência convidativa.

jEahna 
campismo inspirador
Inspiring Camping 

Available in three surprising sizes, between 1.5 
and 5.5 metres in diameter, the Jeahna lamp was 
designed by Johan Carpner and Alexander Lervik, 
taking their inspiration from photographs taken 
at night of illuminated camping tents.
Produced in collaboration with tent manufacturer 
Hilleberg, the proposal from Zero-Lighting is 
extremely lightweight and can be assembled  
in a matter of minutes, quickly providing an 
inviting experience.

À semelhança do que acontece com a madeira, o rattan 
permite desenvolver criações únicas, pelo que a Expormim 
tem apostado neste material. 
Este ano, a marca colaborou com a arquiteta Benedetta 
Tagliabue, que desenhou para a Expormim uma coleção de 
cadeiras contemporâneas, sendo Tina a primeira a  
ser apresentada. 
Trabalhando com os melhores artesãos, Tagliabue 
desenvolveu uma cadeira de design sinuoso, 
simultaneamente inovadora e tradicional. 

As is the case with wood, rattan allows the development  
of unique creations, and so Expormim has focused on  
this material.
This year, the brand has collaborated with architect 
Benedetta Tagliabue, who has designed a collection of 
contemporary chairs for Expormim, of which Tina is the first 
to be presented.
Working with the best craftsmen, Tagliabue has  
developed a chair of sinuous design that is both  
innovative and traditional.

Tina
arquitetura do rattan
Rattan Architecture 
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A Sonar Collection é o resultado de uma original 
abordagem da Cerámicas Aparici, que combina 
o aspeto caloroso da madeira e o caráter 
contemporâneo do cimento e aplica ambos os 
elementos como instrumento arquitetónico e  
de decoração. 
unindo estética e tecnologia, os revestimentos 
da Sonar Collection conferem dinamismo casual 
aos espaços onde são aplicados.

The Sonar Collection is the result of an original 
approach by Cerámicas Aparici, which combines 
the warm aspect of wood and the contemporary 
character of cement, applying both elements as 
an architectural and decorative instrument.
Blending aesthetics and technology, the 
coverings in the Sonar Collection add casual 
dynamism to the spaces in which they are applied.

sonaR collEcTion
cerâmica contemporânea
Contemporary Ceramics
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Foram os tetos elevados das villas do resort Dedon 
Island, o «laboratório» da marca nas Filipinas, que 
inspiraram Daniel Pouzet a desenhar este novo 
conceito, um misto de sofá e baloiço que convida a 
momentos de pura tranquilidade.
Perfeito para pendurar numa varanda ou mesmo 
dentro de casa, o Swingrest é vendido com uma cortina 
opcional, que pode ser colocada para proporcionar 
sombra e privacidade.

The high ceilings of the villas of the Dedon Island 
resort, the «laboratory» of the brand in the Philippines, 
were what inspired Daniel Pouzet to design this new 
concept, a blend of sofa and swing ensuring moments 
of pure tranquillity.
Perfect for hanging on a veranda or even indoors, the 
Swingrest is sold with optional curtain, which can be 
added to provide shade and privacy.

sWingREsT
balanço relaxante
Relaxing Swing 

Esteticamente apelativa, a parceria entre as 
cadeiras Sinus e as mesas Co-Sinus proposta pela 
Rolf Benz promete adaptar-se a todos os gostos. 
Tecnologicamente sofisticada, a cadeira Sinus, 
desenhada por Kai Stania, pode ser personalizada 
por cada cliente e a mesa Co-Sinus, da autoria 
dos designers industriais This Weber e Werner 
Baumhakl, está disponível em madeira sólida, 
numa mistura de madeira e metal ou com 
estrutura totalmente negra.

Aesthetically appealing, the partnership between 
Sinus chairs and Co-Sinus tables proposed by Rolf 
Benz promises to adapt to all tastes.
Technologically sophisticated, the Sinus chair, 
designed by Kai Stania, can be personalised 
for each client and the Co-Sinus table, created 
by industrial designers This Weber and Werner 
Baumhakl, is available in solid wood, in a mix of 
wood and metal, or with a fully black structure.

sinus/ co-sinus
refeições com Personalidade
Meals with Personality
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As almofadas Nobiliy, a mesa Railway, a cadeira 
Summer, as mesas de apoio Taberna e o bule de 
chá Cottage são algumas das propostas da Kare 
Design para a nova estação.
Alegres e descontraídos, os produtos da empresa 
alemã resultam de uma combinação única e bem-
-humorada, que conquista clientes cosmopolitas 
em busca de inspiração.

kaRE dEsign 
inspiração divertida
Fun Inspiration

Sob a máxima «More Taste Than Money», a Kare Design 
aposta em produtos de luxo a um preço razoável,  
propondo mais de quatro mil opções que se destacam  
pela sua individualidade. 
Com uma contagiante atitude puramente divertida, a marca 
aposta em mobiliário, iluminação, acessórios de decoração e 
presentes que transmitam joie de vivre e boas vibrações e 
que ofereçam uma boa relação qualidade/preço.
Combatendo a decoração banal, a marca alemã, fundada em 
1981, distribui atualmente os seus produtos em dezenas  
de países.

more than four thousand options that stand out for  
their individuality.
With a contagious attitude for fun, the brand deals in 
furniture, lighting, decorative accessories and gifts that 
convey joie de vivre and good vibes, and that offer good 
value for money.
Fighting banal decoration, the German brand, founded in 
1981, currently distributes its products to dozens  
of countries.

The Nobiliy cushions, Railway table, Summer chair, Taberna 
side tables and the Cottage teapot are just some of the 
suggestions from Kare Design for the new season.
Cheerful and relaxed, the German company’s products are 
the result of a unique and humorous combination, tempting 
cosmopolitan customers in search of inspiration.
under the maxim «More Taste Than Money», Kare Design 
focuses on luxury products at a reasonable price, offering 
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A coleção Agorà, desenhada por Ludovida+Roberto Palomba para 
o grupo Zuchetti.Kos, inclui banheiras e lavatórios que recuperam 
linhas clássicas e lhes conferem uma expressão eclética. 
A banheira Agorà redescobre os traços dos modelos mais  
clássicos, com as suas curvas suaves e apoios em metal. 
Revisitando as banheiras tradicionais, os designers deram-lhes 
uma roupagem mais moderna, que ecoa a figura feminina com uma 
elegância intemporal e explora uma nova ergonomia para  
um relaxamento total. 

The Agorà collection, designed by Ludovida+Roberto Palomba for 
the Zuchetti.Kos group, features bathtubs and basins that retrieve 
classic lines and give them an eclectic expression.
The Agorà bathtub rediscovers the designs of more classic models, 
with its smooth curves and metal supports. Revisiting traditional 
bathtubs, the designers have given it a more modern look, echoing 
the female form with a timeless elegance and exploring new 
ergonomics for total relaxation.

agoRà
repensar o clássico
Rethinking the Classic

72  ˙  T R E N D S ˙  h o u s et rend s



74  ˙  T R E N D S ˙  h o u s et rend s

No ano em que celebra o seu décimo aniversário, a 
portuguesa Avalanxe propõe uma coleção rica em cores 
vivas e energéticas. A cadeira Link associa esta tendência 
cromática a um útil sentido prático, sendo composta 
por monoblocos que se unem e separam consoante as 
necessidades de espaço em cada ambiente e situação 
específica, sendo uma proposta dinâmica e polivalente.

In the year that it celebrates its tenth anniversary, 
Portugal’s Avalanxe offers a collection rich in bright 
and energetic colours. The Link chair combines this 
colour trend with a useful practical sense, as it is made 
of monoblocks that join and separate depending on 
the space requirements for each specific situation and 
environment, making this dynamic and versatile proposal.

link
blocos de cor
Blocks of Colour

Desenhada por Kati Meyer para a Brühl, a 
cadeira Dive promete abrilhantar qualquer 
ambiente, seja uma sala de estar, o lounge de 
um hotel ou a receção de um escritório. As linhas 
simples e sofisticadas, inspiradas na natureza, 
conferem subtileza ao design e transmitem uma 
energia subtil. 
Apresentadas em várias propostas cromáticas 
e de acabamentos, as cadeiras Dive estão 
disponíveis em bege, branco, azul, rosa ou 
cinza, em tecido ou pele. A base metalizada, em 
cromado polido ou fosco ou em preto, branco ou 
rosa, cria ainda mais dinamismo ao refletir a luz.

Designed by Kati Meyer for Brühl, the Dive chair 
promises to enliven any environment, be it a 
living room, the lounge of a hotel or an office 
reception. The simple and sophisticated lines, 
inspired by nature, confer subtlety to the design 
and transmit a subtle energy. 
Presented in several colours and finishes, Dive 
chairs are available in beige, white, blue, pink 
or grey, and in fabric or leather. The metallised 
base, in polished or matt chrome, or in black, 
white or pink, creates even more dynamism by 
reflecting light.

divE
elegância natural
Natural Elegance
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Apostando na incontornável combinação entre preto e 
branco, a Devon apresenta uma coleção de armários para 
casa-de-banho que tem o requinte como traço principal. 
Disponíveis em três dimensões diferentes, os armários 
Dancer foram desenhados para se integrarem em 
ambientes distintos, adaptando-se a vários tipos  
de decoração graças às suas linhas sinuosas e  
design elegante.

Focusing on the unmistakeable combination of black and 
white, Devon presents a collection of bathroom cabinets, 
in which sophistication is their main feature.
Available in three different sizes, the Dancer cabinets 
have been designed to fit into different environments, 
adapting to various kinds of decoration thanks to their 
sinuous lines and elegant design.

Resgatando a técnica artesanal do crochet, muito presente na 
história das famílias portuguesas, a Fenabel apresenta uma 
coleção de cadeiras de caráter vintage.
Decoradas com crochet em vermelho, as cadeiras doces e 
elegantes da linha Crochet refletem com emoção a tradição 
do crochet, dando-lhe um toque de paixão e ousadia, numa 
combinação surpreendente de tradição e design.

Reworking the technical craft of crochet, very important 
in the history of Portuguese families, Fenabel presents a 
collection of vintage style chairs.
Decorated with red crochet, the sweet and elegant chairs 
from the Crochet range reflect with emotion the tradition 
of crochet, giving them a touch of passion and daring, in an 
amazing combination of tradition and design.

dancER
a dois tons
Two Tone

cRochET 
recuperar tradições
Keeping Traditions Alive
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BuBBlE BaBY BEd
doce embalo
Sweet Lullaby 

A imagem de um bebé abraçado por uma 
nuvem de bolhas de sabão inspirou Lana 
Agiyan a desenhar a Bubble Baby Bed, 
que desafia o formato convencional dos 
berços tradicionais ao aplicar um formato 
inovador a este objeto de cariz funcional. 
Projetada para acolher bebés desde o seu 
nascimento até aos cinco meses, a partir 
dessa idade a Bubble Baby Bed pode 
ser utilizada como um baloiço ou para 
arrumação de brinquedos. 

The image of a baby embraced by a 
cloud of soap bubbles has inspired Lana 
Agiyan to design the Bubble Baby Bed, 
which challenges the conventional 
shape of traditional cradles through the 
application of an innovative format to 
this functional object.
Designed to accommodate babies from 
birth up to five months, after this age the 
Bubble Baby Bed can be used as a swing 
or for toy storage.
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Há cerca de um ano, Ana Romero lançou-se na busca pelo sonho americano. Naquela que é conhecida 
como a terra das oportunidades, a designer portuguesa agarrou a oportunidade de concretizar os seus 
projetos e lançou a sua própria marca, que se dedica à criação produtos decorados com estampados 
desenhados por si.
Desde então, parcerias com grandes marcas, como a cadeia de lojas Barneys New York, têm sido 
o trampolim para o crescente reconhecimento do trabalho da designer lisboeta, que hoje recebe 
encomendas de clientes oriundos dos quatro cantos do mundo. 

About a year ago, Ana Romero set off in search of the American dream. Once in the so-called land of 
opportunity, the Portuguese designer grabbed the chance to realise her projects and launched her own 
brand, which is dedicated to creating products decorated with prints she has designed herself.
Since then, partnerships with major brands such as Barneys New York chain store, have provided a 
springboard towards the growing recognition of the Lisbon designer’s work, who now receives orders 
from customers from the four corners of the world.

ana RomERo
Grafismo Colorido ˙ Colourful Graphics 
˙estela ataíde Texto Text ˙1 ana singh; direitos reservados  Fotografia Photography
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Porque decidiu lançar a marca ana Romero 
em nova iorque?
Vim para Nova Iorque com o meu marido e, depois 
de apresentar o meu trabalho em diversas feiras e 
acompanhar o processo de criação de uma coleção 
através dos meus clientes, achei que estava no 
lugar certo para lançar a minha marca. O mercado é 
muito grande e há uma certa facilidade em  
fazer contactos.

um ano depois do lançamento, acredita 
que os Estados unidos são de facto o país 
das oportunidades?
Desde que me apresentei aqui senti que o meu 
trabalho era bem recebido, que se trabalhasse 
bem poderia ter sucesso. Nunca pensei ter a 
atenção que tenho recebido, mas este é o lugar 
em que tudo pode acontecer! As pessoas estão 

Why did you decide to launch the ana 
Romero brand in new York?
I came to New York with my husband and, 
after presenting my work at various fairs and 
accompanying the process of creating a collection 
through my clients, I thought I was in the right 
place to launch my brand. The market is very large 
and it’s relatively easy to make contacts.

a year after the launch, do you believe 
that america truly is the land of 
opportunity?
Ever since I’ve been working here I’ve felt that 
my work has been well received, that if you work 
well you can succeed. I never thought I would get 
the attention I have received, but this is the place 
where anything can happen! People are open to 
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disponíveis para coisas novas, não têm receio 
de apostar em designers desconhecidos e o 
que importa é a qualidade do trabalho. Houve 
muito trabalho e investimento, mas fico sempre 
surpreendida com as oportunidades que há aqui.

o que a levou a apostar no design dos seus 
próprios estampados?
Sou designer têxtil e comecei por vender os meus 
desenhos exclusivamente para outras marcas. 
No entanto, uma vez vendido um desenho, 
qualquer decisão no que diz respeito à produção 
e aplicação do mesmo fica fora do meu alcance, 
passando os direitos de reprodução a pertencer 
totalmente à marca. queria ter mais controlo sobre 
o resultado final e dar a conhecer o meu trabalho 
como designer e o único caminho era criar a minha 
própria marca.

a primeira coleção inclui almofadas, capas 
para iPhone e lenços. Por que começou com 
estes objetos?
A escolha dos produtos teve principalmente a 
ver com a oportunidade e com os contactos de 
produção que já tinha, mas quero concentrar-me 
principalmente em produtos para a casa e outros 
acessórios.

os seus padrões também decoram peças de 
outras marcas. como é ver as suas criações 
nesses produtos?
O processo criativo é muito íntimo, por isso ver um 
produto com um desenho meu lançado ao mundo é 
uma sensação muito boa de reconhecimento. 

Peças da sua coleção apareceram com 
frequência na série televisiva Gossip Girl. 
que impacto teve esta visibilidade?
A exposição foi incrível e inesperada! Nunca 
pensei ver o meu trabalho na televisão e ainda 
menos numa série tão emblemática. Para uma 
jovem designer que acabou de lançar a sua marca 
representa a oportunidade de mostrar o seu 
trabalho a um público muito alargado. 

a que atribui a recetividade ao seu 
trabalho que se tem verificado?
A muito trabalho e a uma vontade constante de 
fazer melhor, de me superar enquanto designer. 
A utilização da cor é um fator distintivo do meu 

new things, they’re not afraid to invest in unknown 
designers and what matters is the quality of work. 
There has been a lot of work and investment, but 
I am always surprised by the opportunities there 
are here.

What led you to focus on designing your 
own prints?
I am a textile designer and I began by selling my 
designs exclusively to other brands. However, once 
the design was sold, any decision regarding the 
production and application of it is was out of my 
hands, while the copyrights belong entirely to the 
brand. I wanted to have more control over the end 
result and promote my work as a designer and the 
only way I could do that was to create my own 
brand.

The first collection includes cushions, 
iPhone cases and scarves. Why did you 
start with these objects?
The choice of products was mainly because of 
opportunity and the production contacts I already 
had, but I want to focus primarily on home goods 
and other accessories.

Your patterns also decorate items by other 
brands. What is like to see your creations 
on these products?
The creative process is very private, so to see a 
product with a design of mine released into the 
world is a great feeling of recognition.

items from your collection regularly 
appeared in Tv show Gossip Girl. What 
impact did this visibility have?
The exposure was amazing and unexpected! I 
never thought I’d see my work on television and 
even less on such an important show. For a young 
designer who has just started her own brand, this 
represents the opportunity to show her work to a 
much wider audience.

Why do you think is behind your work 
being so well received?
A lot of hard work and a constant desire to do 
better; to outdo myself as a designer. The use of 
colour is a distinctive factor of my work, but I also 
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trabalho, mas também tento que os meus produtos 
sejam únicos. Aplico uma estética mais comum ao 
mercado da moda a novos produtos, o que faz com 
que as pessoas olhem para os desenhos de uma 
nova maneira.

quais são os próximos passos da marca 
ana Romero?
Gostaria de expandir a presença da minha marca 
nos EuA e no resto do mundo e de produzir outro 
tipo de produtos: tapetes, toalhas de praia, papel 
de parede, tecidos de decoração, loiças, entre 
outros. Continuar a colaborar em projetos com 
outras empresas em produtos com o meu nome 
é também um desejo e gostaria de colaborar com 
empresas portuguesas, como a Vista Alegre.

endeavour to make my products unique. I apply 
an aesthetic more usual to the fashion market for 
new products, which causes people to look at the 
designs in a new way.

What’s next for the ana Romero brand?
I would like to expand my brand’s presence in the 
uSA and in the rest of the world and to produce 
other kinds of products: rugs, beach towels, 
wallpaper, decorative fabrics, tableware, among 
others. Continuing to collaborate on projects with 
other companies on products with my name is also 
something I’d like and I would like to collaborate 
with Portuguese companies, such as Vista Alegre.
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Corria o ano de 1906 quando os alemães Alfred 
Nehemias e August Eberstein se deixaram fascinar 
pela engenhosa caneta tinteiro, um revolucionário 
objeto de escrita equipado com o seu próprio 
reservatório de tinta. 
Aliando-se a Claus-Johannes Voss, comerciante de 
material de escritório, o par dedicou-se a produzir a 
sua própria versão do novo instrumento, que seria 
apresentada dois anos depois. A caneta Rouge 
et Noir, anunciada como a caneta tinteiro que 

The year was 1906 when Germans Alfred 
Nehemias and August Eberstein were left 
fascinated by the ingenious fountain pen, a 
revolutionary writing instrument equipped with its 
own ink reservoir.
Joining forces with Claus-Johannes Voss, a 
merchant dealing in writing material, the pair 
devoted themselves to producing their own 
version of the new instrument, which they 
launched two years later. The Rouge et Noir pen, 
heralded as the fountain pen that leaves no blots, 

A Arte da Escrita 
The Art of Writing
˙estela ataíde Texto Text ˙montblanc Fotografia Photography
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monTBlanc não fazia borrões, foi um sucesso tão grande que, em 
1909, os empresários lançaram uma outra proposta, 
com design diferente e equipada com melhorias 
significativas. O novo modelo chamar-se-ia Montblanc, 
nome inspirado na mais alta montanha dos Alpes e 
que viria a ser adotado em 1913 como denominação 
da própria empresa. O logótipo escolhido nessa altura 
é, até aos dias de hoje, imediatamente reconhecível: 
uma estrela branca de seis pontas, representando a 
montanha Mont Blanc e os seus cumes cobertos  
de neve. 

was so successful that, in 1909, the businessmen 
launched another proposal, featuring a different design 
and equipped with significant improvements. The new 
model was called Montblanc, a named inspired by the 
highest mountain in the Alps, which went on, in 1913, 
to be adopted as the name of the company itself. The 
logo chosen at that time remains to this day instantly 
recognisable: a white six-pointed star, representing 
Mont Blanc Mountain and its snow-capped peaks.
With the fountain pen reaching bestseller status, in 
1919 Hamburg witnessed the opening of the first 
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store dedicated entirely to selling Montblanc products, 
including pens, ink, writing paper and pencils. Several German 
cities and urban centres such as London, Paris and Barcelona 
followed suit, opening their own exclusive stores.
Realising the importance of accessories, the brand soon 
ploughed its efforts into the production of small luxury 
leather accessories such as cases for pens and notepads. 
Viewed for generations as the best producer of writing 
instruments, throughout more than a century of existence 

Com a caneta tinteiro a alcançar níveis de best-seller, em 
1919 Hamburgo assiste à abertura da primeira loja dedicada 
exclusivamente à venda de produtos Montblanc, entre 
canetas, tinta, papel de escrita e lapiseiras. Várias cidades 
alemãs e metrópoles como Londres, Paris e Barcelona 
seguiriam o exemplo com abertura de lojas exclusivas. 
Percebendo a importância dos acessórios, brevemente a 
marca apostou na produção de pequenos complementos de 
luxo em pele, como bolsas para canetas e blocos de nota. 
Eleita por gerações com o melhor produtor de instrumentos 

the brand has been expanding its range of creations, and is 
currently focusing on the production of exquisite watches, 
leather goods, jewellery, fragrances and eyewear.
No matter which area, every Montblanc item emanates 
refinement, combining design and classic elegance, while 
representing the perfect accessory to accompany its owner 
through the years, as well as being able to be passed from 

de escrita, ao longo de mais de um século de existência a 
marca foi alargando as suas criações, apostando atualmente 
na produção de relógios requintados, peças em pele, joias, 
fragrâncias e óculos. 
Transversalmente, todas as peças Montblanc emanam 
requinte e combinam design e elegância clássica, sendo cada 
uma delas o acessório perfeito para acompanhar o passar dos 
anos, podendo ser transmitido de geração em geração, como 
uma herança intemporal.
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Presente em mais de setenta países, a marca 
alemã impôs-se desde cedo como uma referência 
consistente no mercado das marcas de luxo. No 
século XXI, depois de mais de cem anos de percurso, 
a Montblanc continua a escrever uma história de 
incontornável sucesso, pautando todas as suas 
criações pela qualidade e atenção ao detalhe que 
distinguem as suas peças desde a fundação  
da marca.

generation to generation as a timeless legacy.
Present in more than seventy countries, the German 
brand quickly established itself as a consistent 
name in the luxury brand market. In the 21st century, 
after more than a hundred years in the business, 
Montblanc continues to write a compelling story 
of success, imbuing each of its creations with 
the quality and attention to detail that have 
distinguished its products ever since the brand  
was founded.

O consumo de alimentos ricos em fibra e grãos integrais está 
associado com um risco menor de sofrer de problemas como 
a obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes tipo II. 
Novos estudos revelam que os cereais integrais, consumidos 
regularmente como parte de uma dieta equilibrada, também podem 
prevenir o cancro, especialmente cancro do cólon e dos intestinos.
O estudo é o primeiro deste género e foi apresentado na reunião 
nacional da American Chemical Society (Sociedade química 
Americana), revelando que petiscos como as pipocas e diversos 
cereais de pequeno-almoço possuem «níveis surpreendentes» de 
substâncias antioxidantes saudáveis chamadas polifenóis.
O Dr. Joe Vinson, que chefiou este estudo na universidade de 
Scranton, na Pensilvânia, referiu que pelas pesquisas mais antigas 
pensava-se que a fibra era o ingrediente ativo responsável pelos 
benefícios dos grãos integrais, razão pela qual diminuiriam o 
risco de cancro e de doença coronária. No entanto, o especialista 
explicou que foi descoberto recentemente que os polifenóis eram 
potencialmente mais importantes nesta equação e chegaram à 
conclusão que os produtos de cereais integrais têm um nível de 
antioxidantes por grama comparável às frutas e vegetais.
Os polifenóis são a principal razão por que os vegetais, as frutas 
e alimentos como o chocolate, o vinho, o chá e o café, ganharam 
estatuto pelo seu papel importante na redução do risco de doenças 
cardíacas, de cancro e outras enfermidades. No entanto, até este 
estudo ninguém sabia que os vulgares cereais integrais para o 
pequeno-almoço e os aperitivos integrais também eram uma 
excelente fonte de polifenóis.
Numa explicação simples, os polifenóis são um grupo de 
substâncias químicas encontradas em muitos legumes, frutas e 
outras plantas, como as bagas, as azeitonas, as nozes, as uvas e 
a folha de chá. São conhecidos como antioxidantes, removendo 
os radicais livres, químicos com capacidade de provocar danos às 
células e aos tecidos.
Os cereais integrais que possuem maior quantidade de 
antioxidantes são os de trigo, milho, aveia e arroz, por  
ordem decrescente. 

Eating foods rich in fibre and whole grains is associated with a 
lower risk of suffering problems such as obesity, cardiovascular 
diseases and type II diabetes. New studies show that whole grains, 
when eaten regularly as part of a balanced diet, can also prevent 
cancer, in particular cancer of the colon and the intestines.
The study is the first of its kind and was presented at the national 
meeting of the American Chemical Society, and reveals that snacks 
such as popcorn and many breakfast cereals have «surprising 
levels» of healthy antioxidants called polyphenols.
Dr. Joe Vinson, who led the study at the university of Scranton 
in Pennsylvania, revealed that following earlier studies it was 
thought that fibre was the active ingredient responsible for the 
benefits of whole grains and the reason why it reduces the risk of 
cancer and coronary artery disease. However, the expert explained 
that it was recently discovered that polyphenols were potentially 
more important in this equation and concluded that the whole 
grain products have a level of antioxidants per gram comparable to 
fruits and vegetables.
Polyphenols are the main reason why the vegetables, fruits and 
foods such as chocolate, wine, tea and coffee, have earned status 
for their important role in reducing the risk of heart disease, cancer 
and other diseases. However, until this study no one knew that 
common whole grains for breakfast and wholegrain snacks were 
also an excellent source of polyphenols.
In a simple explanation, polyphenols are a group of chemical 
substances found in many vegetables, fruits and other plants, such 
as berries, olives, nuts, grapes and tea leaves. They are known as 
antioxidants, removing free radicals, chemicals capable of causing 
damage to cells and tissues.
Wholegrain cereals that have higher amounts of antioxidants 
include wheat, corn, oats and rice, in descending order.

cereais integrais contra o cancro
Whole Grains Against Cancer 

www.clinicadotempo.pt
Call Center: 21 458 85 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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PRinsEngRachT 
Atmosfera Vibrante
Vibrant Atmosphere
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ andaz amsterdam Prinsengracht Fotografia Photography
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Foi o coração cultural da vibrante cidade de 
Amesterdão o local escolhido pela Hyatt como 
palco do seu nono hotel, o primeiro da cadeia 
norte-americana em solo holandês.
Alojado num monumental edifício dos anos 
1970, onde outrora viveu a biblioteca pública 
da cidade, o Andaz Amsterdam Prinsengracht 
contempla 122 estilosos quartos (incluindo 
cinco suítes) originalmente decorados pelo 
aventureiro arquiteto e designer holandês Marcel 
Wanders. Refletindo uma perspetiva moderna 
sobre a história do país e a cultura da cidade, 
este acolhedor refúgio é detentor do título do 
hotel com a maior coleção de arte de vídeo do 
mundo, oferecendo uma atmosfera vanguardista 
que espelha o dinamismo e a criatividade de 
um dos mais charmosos e animados bairros de 
Amesterdão, o Jordaan, onde se situam algumas 
das melhores galerias de arte, boutiques e 
restaurantes da cidade. 

The site chosen by Hyatt as the stage for its 
ninth hotel, the first of the American chain’s on 
Dutch soil, is the cultural heart of the vibrant city 
of Amsterdam.
Housed in a monumental building from the 1970s, 
home at one point to the city’s public library, the 
Andaz Amsterdam Prinsengracht contains 122 
stylish rooms (including five suites) originally 
decorated by daring Dutch architect and designer 
Marcel Wanders. Reflecting a modern perspective 
on the country’s history and the city’s culture, 
this cosy retreat holds the title of hotel with 
the largest collection of video art in the world, 
offering an avant-garde atmosphere that reflects 
the dynamism and creativity of Jordaan, one of 
Amsterdam’s most charming and lively districts, 
where some of the best art galleries, boutiques 
and restaurants of the city are located.

ciTizEnm london
Inovação Irreverente ˙ Irreverent Innovation
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ CitizenM Hotels Photography

É com o intuito de tornar o luxo acessível a 
todos que o grupo holandês CitizenM Hotels 
vê em cada espaço o potencial de proporcionar 
uma nova experiência. Em 2012 este conceito 
foi materializado no original CitizenM London, 
um inovador hotel de 192 quartos distribuídos 
em sete andares de um edifício de Bankside, 
efervescente zona da capital britânica. Tirando 
partido das maravilhas do design e da tecnologia, 
este irreverente hotel contempla peças icónicas 
assinadas pela Vitra, áreas de trabalho com 
iMacs, sete salas de reuniões criativas, estando o 
controlo de cada quarto à distância de um tablet. 
Em consonância com o estilo jovem e dinâmico 
que veicula, o CitizenM London apenas aceita 
reservas online.

With the aim of making luxury affordable to 
everyone, Dutch group CitizenM Hotels sees 
the potential to provide a new experience in 
every place. In 2012 this concept was given form 
in the original CitizenM London, an innovative 
hotel containing 192 rooms spread over seven 
floors of a Bankside building, a lively area of   the 
British capital. Taking advantage of the wonders 
of design and technology, this irreverent hotel 
features iconic pieces designed by Vitra, work 
areas with iMacs, seven creative meeting rooms, 
and the control for each room a tablet away. In 
line with the young and dynamic style it conveys, 
the CitizenM London only accepts  
online reservations.
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noBis hoTEl
Requinte Contemporâneo 
Contemporary Refinement 
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ nobis hotel©louise billgert Fotografia Photography

As the first contemporary luxury hotel in 
Stockholm, Nobis Hotel emanates casual 
elegance. The sophisticated comfort of its 
interior was achieved by Swedish firm Claesson 
Koivisto Rune, which has worked hard in 
decorating the different areas that make up the 
hotel, including 201 rooms, an Italian restaurant, 
bistro, bar and a spacious lounge. Housed in two 
19th century buildings right in Norrmalmstorg 
square - where you can feel the rush of the best 
restaurants, bars, shops and museums of the 
Swedish capital -, Nobis demystifies the concept 
that luxury implies excess, focusing rather on a 
refined and uncompromised atmosphere.

Assumindo-se como o primeiro hotel de luxo 
contemporâneo em Estocolmo, o Nobis Hotel 
emana uma elegância casual. O conforto 
sofisticado dos seus interiores foi alcançado 
pelo gabinete sueco Claesson Koivisto Rune, 
que se empenhou na decoração dos diferentes 
espaços que o constituem, entre os quais, 201 
quartos, um restaurante italiano, bistro, bar e 
um amplo lounge. Alojado em dois edifícios do 
século XIX em plena praça Norrmalmstorg – onde 
se sente a pulsação dos melhores restaurantes, 
bares, lojas e museus da capital sueca –, o Nobis 
vem desmistificar o conceito de que luxo implica 
excesso, apostando antes num atmosfera 
simultaneamente requintada e descomprometida.
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macalisTER mansion
Inspiração Colonial ˙ Colonial Inspiration 
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ ©edward hendricks, courtesy of ministry of design Fotografia Photography



h o u s et rend s  ˙  D E S I G N H OT E L S ˙  101  

A silhueta colonial desta centenária mansão 
que encontrámos em Penang (Malásia) esquiva-
-se a transparecer o contemporâneo design do 
seu recheio. A alvura da fachada da Macalister 
Mansion estende-se pela maioria dos espaços 
decorados de forma original pelo gabinete 
Ministry of Design, que decidiu pintalgá-los com 
detalhes surpreendentes. Rompendo com o 
paradigma clássico, a simplicidade dos quartos 
(todos diferentes) contrasta com o rendilhado das 
varandas empoleiradas sobre a piscina ou de uma 
escada em espiral que se desenrola no interior de 
uma das oito suítes. Procurando a intimidade de 
uma residência, a Macalister Mansion interpreta 
com mestria o passado num espaço repleto de 
peças de arte contemporânea propositadamente 
concebidas por artistas da Malásia, de Singapura 
e da Indonésia.

The colonial silhouette of this age-old mansion 
that we find in Penang (Malaysia) refuses to 
reveal the contemporary design of its contents. 
The whiteness of the Macalister Mansion’s 
facade extends to most of the spaces, originally 
decorated by the Ministry of Design studio, who 
decided to colour them with amazing details. 
Breaking with the classic paradigm, the simplicity 
of the rooms (all different) contrasts with the 
ornamental balconies perched above the pool or a 
spiral staircase winding up inside one of the eight 
suites. Aiming for the intimacy of a residence, 
the Macalister Mansion expertly interprets the 
past in a space filled with contemporary art 
pieces purposely created by artists from Malaysia, 
Singapore and Indonesia.
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vandER hoTEl
Refúgio Apaziguador
Calming Retreat
˙ carolina Xavier e sousa Texto Text ˙ ©miran Kambic Fotografia Photography

Em passeio por uma estreita rua medieval do 
velho centro de Liubliana, espreitámos por 
uma janela. Na porta lê-se Vander e, apesar de 
vermos um restaurante contemporaneamente 
decorado, percebemos que se trata de um 
acolhedor design hotel ou «resort urbano» como 
o próprio se intitula. Estendendo-se por quatro 
casas assentes sobre antigas ruínas romanas, 
o Vander resulta de um projeto de recuperação 
do gabinete SADAR+VuGA que tornou cada 
um dos 16 quartos num refúgio apaziguador do 
bulício da capital eslovena. O repouso pode ser 
complementado com uma sessão no yoga studio, 
seguida de um mergulho na piscina que anima o 
solarengo terraço do hotel.

Walking along a narrow medieval street in the 
old centre of Ljubljana, we peeked through a 
window. At the door it reads Vander and despite 
seeing a contemporarily decorated restaurant, 
we understand that it is a cosy design hotel or 
«urban resort» as it calls itself. Developing over 
four houses stood on ancient Roman ruins, the 
Vander is the result of a renovation project by 
architecture firm SADAR + VuGA, which has 
transformed each of the 16 rooms into a calming 
retreat from the bustle of the Slovenian capital. 
Rest can be complemented with a session in the 
yoga studio, followed by a dip in the pool which 
brings life to the hotel’s sunny terrace.
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malta
Mítico Arquipélago 
Mythical Archipelago
 ˙ estela ataíde Texto Text ˙ ©viewingmalta.com/1,2 mario galea; 3 fabrizio novali; 5 clive Vella Fotografia  Photography

No coração do Mediterrâneo, Malta, Gozo e 
Comino são as três ilhas maltesas que acolhem os 
seus visitantes transportando-os numa viagem 
no tempo pelas vielas sinuosas das suas cidades 
e convidando-os a descobrir os mais de sete mil 
anos de história da República de Malta. 
Autênticos museus ao ar livre, as três ilhas 
proporcionam experiências bastante distintas, 
completando-se entre si. Comino, a mais pequena 
do trio, está praticamente desabitada, sendo 
um paraíso para caminhantes e amantes de 
desportos aquáticos, o oposto de Malta, a maior 

In the heart of the Mediterranean, Malta, Gozo 
and Comino make up the three Maltese islands, 
welcoming their visitors, transporting them back 
in time through the winding streets of their 
towns and inviting them to discover more than 
seven thousand years of history of the Republic 
of Malta.
Authentic outdoor museums, the three 
islands offer highly varying experiences, while 
complementing each other. Comino, the smallest 
of the trio, is virtually uninhabited and is a 
paradise for walkers and lovers of water sports, 
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Leisurely enjoying life seems to be the motto 
of Lugano, whose unique personality results 
from the masterful combination between Swiss 
efficiency and Italian frivolity.
Rising from the shores of Lake Lugano, the 
preference of the city among celebrities has 
already earned it the nickname «Switzerland’s 
Monte Carlo», which perfectly reflects the 
seductive aura of this exclusive retreat.

ilha e o centro cultural e comercial do arquipélago. 
Gozo, que se crê ser a lendária ilha Calypsos da 
«Odisseia» de Homero, proporciona um delicioso 
equilíbrio entre as ofertas das ilhas irmãs, 
conjugando o calendário cultural e a vida noturna 
com surpreendentes locais históricos. 

the opposite of Malta, the largest island and the 
cultural and commercial hub of the archipelago. 
Gozo, which is believed to be the legendary island 
of Calypsos in Homer’s «Odyssey», provides a 
delicious balance between what is offered by its 
sister islands, combining its cultural agenda and 
nightlife with stunning historic sites.

lugano
La Dolce Vita
˙ estela ataíde Texto Text ˙ swiss-image.ch/roland gerth; 
franziska Pfenniger; david Willen; christof schuerpf Fotografia Photography

Desfrutar relaxadamente da vida parece ser o 
mote de Lugano, cuja personalidade única resulta 
da combinação magistral entre eficiência suíça e 
ligeireza italiana.
Erguendo-se na margem do Lago Luagno, a  
fama da cidade entre as celebridades já lhe valeu 
a alcunha de «Monte Carlo da Suíça», que  
reflete na perfeição a aura sedutora deste 
exclusivo refúgio. 
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De caráter vibrante, a capital escocesa atrai 
turistas tanto pela multiplicidade de atividades 
quanto pela riqueza histórica que preenche cada 
um dos seus recantos.  
Entre as ruelas estreitas da Cidade Velha e  
as frondosas avenidas que caracterizam a  
Cidade Nova, Edimburgo está repleta de 
atmosferas cativantes, numa mescla única de 
luxuriosos jardins, locais históricos e animados 
eventos culturais. 
Depois de uma visita ao Castelo de Edimburgo e 
uma passagem pelo Palácio de Holyroodhouse, 
sugere-se uma refeição num dos muitos pubs da 
cidade, onde não pode faltar o tradicional haggis 
e um pouco do melhor whisky escocês. 

Vibrant in nature, the Scottish capital attracts 
tourists as much for its varied array of activities 
as for the historical wealth that fills each and 
every of its corners.
Among the narrow streets of the Old Town and 
the leafy avenues that characterize the New 
Town, Edinburgh is packed with captivating 
settings, in a unique blend of lush gardens, 
historic sites and lively cultural events.
After a visit to Edinburgh Castle and a tour of the 
Palace of Holyroodhouse, a meal in one of the 
city’s many pubs is highly recommended, where 
traditional haggis is a must along with a drop of 
the finest Scotch whisky.

EdimBuRgo
No Coração da Escócia
In the Heart of Scotland
˙ estela ataíde Texto Text ˙ 1 craig easton; 2 Valentin baranovsky;
3,4 ©Visit britain Fotografia Photography
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Eleita em 2011 a «pequena capital mais cool do 
mundo» pela Lonely Planet, Wellington conquista 
imediatamente todos os visitantes com a sua 
riqueza cultural e artística, resultante da mistura 
de influências maori, europeias, asiáticas e  
do Pacífico.
Situada no extremo sul da Ilha Norte, a 
acolhedora capital neozelandesa oferece 
diversão dentro e fora de portas. Entre desportos 
aquáticos, caminhadas à beira mar e uma visita 
ao Museu Te Papa Tongarewa, o museu nacional, 
Wellington equilibra com mestria descontração  
e aventura. 
Para gáudio dos cinéfilos, a Weta Workshop e a 
Weta Cave permitem que os fãs de «O Senhor  
dos Anéis» descubram a magia por detrás  
destes filmes.

Voted the «coolest little capital in the world» in 
2011 by Lonely Planet, Wellington immediately 
wins over any visitor with its cultural and artistic 
diversity, resulting from the blend of Maori, 
European, Asian and Pacific influences.
Stood at the southern tip of the North Island, 
New Zealand’s friendly capital offers fun indoors 
and out. Among water sports, seaside walks and 
a visit to the Museum of New Zealand Te Papa 
Tongarewa, the national museum, Wellington 
manages a great balance of leisure  
and adventure.
To the delight of film buffs, the Weta Workshop 
and Weta Cave allow fans of «The Lord of the 
Rings» to discover the magic behind these films.

WEllingTon
Sobre o Pacífico  ˙ Overlooking the Pacific
˙ estela ataíde Texto Text  ˙ 1,2,3,4 rob suisted; 5 bob mccree Fotografia Photography
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Capital da cristandade na Idade Média, Avignon 
mantém até aos dias de hoje a herança cultural 
e arquitetónica que faz desta uma das mais 
interessantes cidades francesas. 
De passagem por esta pérola da Provença, é 
obrigatório descobrir o Palácio dos Papas, o maior 
palácio gótico da Europa e lar dos líderes da 
igreja católica durante o século XIV, e percorrer 
tranquilamente a histórica Ponte de Avignon.

avignon
Cidade Papal  ˙ Papal City
˙estela ataíde Texto Text ˙ 1,2 ©mairie d’avignon - JP campomar; 3 ©avignon tourisme - c.rodde Fotografia Photography

Capital of Christendom in the Middle Ages, 
Avignon still retains the cultural and architectural 
heritage that now makes this one of the most 
interesting cities in France.
On any trip to this pearl of Provence, discovering 
the Papal Palace is a must, the largest Gothic 
palace in Europe and home to the leaders of the 
Catholic Church during the 14th century, as is  
a leisurely stroll across the historic Pont 
d’Avignon bridge.



Mergulhar no mundo do whisky e descobrir-lhe os 
segredos através de experiências personalizadas 
é o propósito da Johnnie Walker House.
Combinando um bar, um museu, um ponto de 
venda e um clube exclusivo para membros, este 
espaço contemporâneo estende-se por 16 mil m2, 
ao longo dos quais conta ao exigente público de 
Pequim a história da Johnnie Walker. 
Pelas mãos criativas das empresas Asylum e Love, 
a maior embaixada de whisky do mundo está 
decorada com elementos da história e cultura 
escocesa, numa homenagem à origem da bebida.

Delving into the world of whisky and discovering 
its secrets through personalised experiences - 
this is the purpose of the Johnnie Walker House.
Combining a bar, a museum, a retail outlet and an 
exclusive members-only club, this contemporary 
venue develops over 16,000 square metres, in 
which the story of Johnnie Walker is told to the 
discerning public of Beijing.
Through the creative guiles of the companies 
Asylum and Love, the largest whisky embassy in 
the world is decorated with items from Scottish 
history and culture, in a tribute to the birthplace 
of the drink.
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johnniE WalkER housE 
Legado Escocês ˙ Scottish Legacy
˙ estela ataíde Texto Text ˙ courtesy of diageo Fotografia Photography
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hEd kandi
Energia Colorida ˙ Colourful Energy
˙ estela ataíde Texto Text ˙ richard southall/emphasis Photography Fotografia Photography

Decorated with vibrant colours and graphic motifs, Hed Kandi has 
transformed Brighton, in England, into one of the destinations of 
choice among clubbers.
Designed by Julian Taylor Design Associates, the venue exudes 
dynamism and fun, with the daring décor is emphasised by 
theatrical lighting, the intensity of which alternates depending on 
the energy of the music chosen by the DJ at the time, while being 
able to radically transform the setting thanks to the latest  
LED technology.

Decorado com cores vibrantes e motivos gráficos, o Hed Kandi 
transformou Brighton, em Inglaterra, num dos destinos de eleição 
entre os notívagos. 
Projetado pela Julian Taylor Design Associates, o local emana 
dinamismo e diversão e a decoração arrojada é enfatizada pela 
iluminação teatral, cuja intensidade alterna consoante a energia 
da música escolhida pelo DJ do momento, tendo a capacidade 
de transformar radicalmente o ambiente graças à mais recente 
tecnologia LED.
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Os pratos de inspiração asiática e mediterrânea 
servidos no bar e restaurante AMMO têm como 
palco um espaço profundamente original no Asia 
Society Hong Kong Centre. Instalado no local que 
anteriormente albergava uma sala de arrumação 
de explosivos, o restaurante ganha vida numa 
atmosfera moderna, onde o cobre é a estrela 
entre os materiais de caráter industrial. 
Aproveitando a história do espaço e 
envolvendo-a no seu projeto, a designer de 
interiores Joyce Wang concebeu um ambiente que 
assenta em justaposições entre conceitos: retro, 
mas futurista, mecânico, mas luxuoso, surreal, 
mas ainda assim sensual.  

The Asian and Mediterranean inspired dishes 
served in the AMMO bar and restaurant enjoy 
their stage in a highly original setting in the Asia 
Society Hong Kong Centre. Set up in a place 
that was once home to a room used for storing 
explosives, the restaurant comes to life in a 
modern atmosphere, where copper is the star 
among the industrial style materials used.
Taking advantage of the history of the space and 
involving it in its project, interior designer Joyce 
Wang has designed an environment that is based 
on juxtapositions between concepts: retro but 
futuristic, mechanical, but luxurious, surreal,  
yet sensual.

ammo 
Jogo de Reflexos ˙ Reflective Interplay
˙ estela ataíde Texto Text ˙ edmon leong Fotografia Photography
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loliTa 
Delicado Conceito ˙ Delicate Concept
˙ estela ataíde Texto Text ˙ 1,2 miran Kambic; 3 Jagoda Jejcic Fotografia Photography

É no armazém de um antigo palácio de linhas 
clássicas, em Liubliana, que surge o Lolita, um 
tributo à tradição dos cafés e à riqueza social 
destes espaços, onde histórias de vida se cruzam 
diariamente, enquanto se lê o jornal e se saboreia 
uma bebida quente. 
Os aquitetos Andrej Mercina e Jagoda Jejcic, 

In the warehouse of a former palace of classic 
lines in Ljubljana, we find Lolita, a tribute to the 
tradition of cafés and to the social wealth of 
these spaces, where life stories intertwine on 
a daily basis, while reading the newspaper and 
sipping a hot drink.
Architects Andrej Mercina and Jagoda Jejcic, 
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da Trije Arhitekti, imaginaram uma suave 
experiência visual, marcada por uma linguagem 
fresca e convidativa resultante da infalível 
junção de aspetos tradicionais com detalhes 
contemporâneos. 
No Lolita, enormes janelas favorecem a interação 
com o exterior e convidam à entrada de luz 
natural, que ilumina generosamente o café, 
realçando a simbiose entre a construção de 
linhas clássicas e a decoração minuciosa onde o 
mobiliário cuidadosamente escolhido e os tecidos 
delicados dão cor ao ambiente. 

from Trije Arhitekti, have imagined a smooth 
visual experience, marked by a fresh and inviting 
language resulting from the infallible combination 
of traditional aspects with contemporary details.
In the Lolita, huge windows favour interaction 
with the outside world and invite the entrance 
of natural light, generously lighting up the 
café, highlighting the symbiosis between the 
classic lines of the building and the meticulous 
decoration where the painstakingly chosen 
furniture and delicate fabrics bring colour to  
the setting.
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chongWE RivER housE
Descobrir África ˙ Discovering Africa
˙ estela ataíde Texto Text ˙ chongwe safaris Fotografia Photography
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Nas margens do Chongwe, o tranquilo afluente 
do rio Zambeze, este retiro composto por oito 
amplos quartos é o refúgio ideal para famílias ou 
grupos interessados em descobrir as maravilhas 
selvagens da Zâmbia.
Com uma vista grandiosa sobre as escarpas 
montanhosas ali perto, a Chongwe River House 
encontra-se nas proximidades do Parque Nacional 
do Baixo Zambezi, estando no centro de um 
cenário cinematográfico. 
Enquanto uma parte dos hóspedes opta por 
relaxar junto à piscina, outros aproveitam as 
opções de entretenimento disponíveis para fazer 
canoagem, dedicar-se à pesca ou conhecer de 
perto elefantes selvagens e outras espécies 
locais recorrendo aos safaris personalizados 
organizados pela Chongwe River House.

Aninhado num dos vales mais sagrados do Butão, o acolhedor uma 
Punakha proporciona momentos de incomparável tranquilidade, 
que se desenrolam embalados pelo ritmo constante do rio Mo Chu, 
que serpenteia entre pomares e terraços de arroz, visível a partir de 
cada um dos 11 quartos do hotel.
Ali perto, envolvido pelo silêncio da floresta, o Shambhala Retreat 
oferece aos hóspedes uma vasta gama de tratamentos holísticos 
de inspiração asiática e, de volta ao hotel, o restaurante Bukhari 
confeciona pratos de influências ocidentais à base de produtos 
sazonais locais. 

Nestled in one of the most sacred valleys of Bhutan, the cosy uma 
Punakha provides moments of unrivalled tranquillity, which unfold 
wrapped in the constant rhythm of the Mo Chu River, which winds 
its way between the orchards and rice terraces, visible from each 
of the 11 rooms of the hotel.
Nearby, surrounded by the silence of the forest, the Shambhala 
Retreat offers guests a wide range of Asian-inspired holistic 
treatments and, back at the hotel, the Bukhari restaurant rustles 
up dishes bearing western influences using local seasonal produce.

On the banks of the Chongwe, the calm tributary 
of the Zambezi River, this retreat consisting of 
eight spacious rooms is the ideal hideaway for 
families or groups interested in discovering the 
wild wonders of Zambia.
With a stunning view over the mountainous 
slopes nearby, the Chongwe River House is 
located in the vicinity of the Lower Zambezi 
National Park, enjoying a setting of great  
filmic quality.
While some guests choose to relax by the pool, 
others make the most of entertainment options 
available to go canoeing, to spend some time 
fishing or to have an up-close experience with 
wild elephants and other local species thanks to 
custom safaris organised by the Chongwe  
River House.

uma Punakha
Introspeção nos Himalaias
Introspection in the Himalayas
˙ estela ataíde Texto Text

 ˙ como hotels and resorts Fotografia Photography
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TREEhoTEl
Retorno à Natureza  ˙ Return to Nature
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Peter lundstrom, Wdo - www.treehotel.se Fotografia Photography

«The Tree Lover», o filme de Jonas Selberg 
Augustsén que oferece uma reflexão filosófica 
acerca da importância das árvores para os 
seres humanos, foi a fonte de inspiração para a 
construção deste hotel de valores ecológicos. 
Na serenidade da floresta, em Harads, na Suécia, 
o Treehotel aloja os seus convidados em quartos 
de design contemporâneo suspensos em árvores 
quatro a seis metros acima do chão.
usufruindo de uma singular experiência hoteleira, 
os hóspedes deste recôndito refúgio esquecem 
a agitação do quotidiano citadino enquanto 
desfrutam da vista para o rio Lule e da intocada 
natureza circundante.

«The Tree Lover», a film by Jonas Selberg 
Augustsén that makes a philosophical reflection 
on the importance of trees to humans, was the 
source of inspiration behind the construction of 
this ecologically founded hotel.
In the peacefulness of the forest, in Harads, 
Sweden, the Treehotel accommodates its guests 
in contemporary design rooms suspended in trees 
four to six metres above the ground.
Enjoying a unique hotel experience, guests at this 
secluded refuge can forget the hustle and bustle 
of everyday urban life, while enjoying views of 
the River Lule and the unspoiled  
natural surroundings.
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A apenas alguns passos da famosa Piazzeta, 
a pequena praça central de Capri, este hotel 
boutique encarna em cada um dos seus recantos a 
essência desta ilha italiana.
Equipado com 58 quartos, o Capri Tiberio Palace 
destaca-se pelo design fresco e eclético que, 
graças à inteligente combinação de mobiliário 
vintage e contemporâneo, reflete a atmosfera 
única que se vive em Capri. 
Com uma deslumbrante vista sobre o Mediterrâneo 
e sobre a vila, o restaurante Terrazza Tiberio 
oferece deliciosas receitas típicas regionais, 

confecionadas a partir de produtos locais, e o 
elegante Jacky Bar é o epítome da dolce vita que 
tornou Capri famosa durante a década de 1960.
Apostado em proporcionar uma experiência 
tranquilizante, o hotel coloca ao dispor dos seus 
hóspedes uma vasta gama de tratamentos e 
massagens, que complementam os espaços de 
relaxamento disponíveis, como o terraço, onde é 
possível desfrutar da brisa marítima, e a acolhedora 
piscina interior aquecida.

Just a few steps away from the famous Piazzetta, 
Capri’s small central square, this boutique hotel 
embodies the essence of the Italian island in 
every detail.
Containing 58 rooms, the Capri Tiberio Palace 
stands out for its fresh and eclectic design, 
which, thanks to the clever combination of 
vintage and contemporary furniture, reflects the 
unique atmosphere enjoyed on Capri.
With a stunning view over the Mediterranean and 
over the town, the Terrazza Tiberio restaurant 
serves delicious regional recipes, made from 

local produce, while the elegant Jacky Bar is the 
epitome of the dolce vita that made Capri famous 
during the 1960’s.
Eager to provide a calming experience, the hotel 
offers its guests a wide range of treatments 
and massages, which complement the relaxation 
spaces available, such as the terrace, where you 
can enjoy the sea breeze, and the inviting heated 
indoor pool.

caPRi TiBERio PalacE
quietude no Mediterrâneo
Mellow in the Mediterranean
˙ estela ataíde Texto Text ˙ capri tiberio Palace Fotografia Photography



Em urubamba, Peru, um tranquilizante refúgio 
dá a conhecer a essência da cultura peruana. 
Construído no coração do Vale Sagrado dos 
Incas, o Tambo del Inka Resort&Spa proporciona 
experiências únicas aos seus hóspedes, 
permitindo-lhes usufruir serenamente da riqueza 
natural e cultural da região. 
Com o Machu Picchu a uma viagem de comboio de 
distância (com partida desde a estação ferroviária 
do resort), os visitantes têm oportunidade de 
descobrir os vestígios da presença do império Inca.

In urubamba, Peru, a soothing refuge reveals the 
essence of Peruvian culture. Built in the heart 
of the Sacred Valley of the Incas, Tambo del 
Inka Resort & Spa provides guests with unique 
experiences, allowing them to leisurely enjoy the 
natural and cultural riches of the region.
With Machu Picchu a train ride away (departing 
from the resort’s railway station), visitors are 
given the chance to discover the remains of the 
presence of the Inca empire.

TamBo dEl inka
Território Inca  ˙ Inca Territory
˙ estela ataíde Texto Text ˙ tambo del inka Fotografia Photography
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Inspired by the charm of the Côte d’Azur in the 
late 1950s, Carolina Herrera suggests a menswear 
collection that plays with the contrasts between 
classicism and modernity, focusing on natural 
materials and Mediterranean related hues. 
The women’s range is inspired by the sophistication 
of the following decade, finding in the style of 
Grace Kelly, Jackie Onassis and Audrey Hepburn 
the right inspiration for harmonious silhouettes, 
highlighted by volumes and delicate prints.
Full of life and optimism, the Carolina Herrera 
spring-summer collection fully reflects the brand’s 
care for every detail and its commitment to 
exquisite craftsmanship.

Inspirando-se no charme da Côte d’Azur no final dos 
anos 1950, Carolina Herrera propõe uma coleção 
masculina que brinca com os contrastes entre 
classicismo e modernidade, apostando em materiais 
naturais e tons de referência mediterrânica.
Já a sofisticação da década seguinte inspira as 
propostas femininas, que encontram no estilo de 
Grace Kelly, Jackie Onassis e Audrey Hepburn as 
referências para silhuetas harmoniosas onde se 
destacam os volumes e as estampas delicadas. 
Cheia de vitalidade e otimismo, a coleção primavera-
-verão Carolina Herrera reflete na plenitude o 
cuidado da marca com cada detalhe e a aposta na 
confeção requintada. 

caRolina hERRERa
Elegância Descontraída 
Relaxed Elegance
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Created for a young and urban clientele, the 
spring-summer collection is full of produced 
boasting contemporary lines, designed to provide 
maximum comfort during the many activities that 
proliferate during the warmer months.
Durant and Rendez are hybrid options that adapt 
to various environments, while items within the 
Code range use minimalist design and canvas in 
neutral shades.
Sportier alternatives also feature in the CAT 
catalogue, with highlights including the Sano 
range, inspired by English footwear, and Pacer, 
which focuses on breathable materials and  
bright colours.

Pensada para um público jovem e urbano, a 
coleção primavera-verão está repleta de modelos 
com linhas contemporâneas, desenhados para 
proporcionarem conforto máximo durante as 
maratonas de atividades que se multiplicam nos 
meses mais quentes. 
Durant e Rendez são opções híbridas, que se 
adaptam a vários ambientes e os modelos da linha 
Code recorrem a um design minimalista e lonas em 
tons neutros. 
As alternativas mais desportivas também 
constam no catálogo de ofertas CAT, destacando- 
-se os modelos Sano, inspirado no calçado inglês,  
e Pacer, que aposta em materiais respiráveis e 
cores fortes.

camEl acTivE
Ventos do Oriente
Winds from the East

Impressionada pelas cores e padrões do Médio 
Oriente, a Camel Active combinou inspirações 
para criar uma coleção repleta de estampados 
étnicos e influências locais.
Apresentando designs projetados para homens 
reais e concretizados com recurso a materiais 
de alta qualidade, a marca inspira-se nos 
viajantes do deserto para desenhar peças 
onde predominam os tons terra, realçados por 
apontamentos em amarelo e vermelho, e onde 
o azul se afirma como o novo preto, repetido 
nas suas várias tonalidades. 

Impressed by the colours and patterns of 
the Middle East, Camel Active has combined 
inspirations to create a collection full of ethnic 
prints and local influences.
Featuring designs created for real men and 
created using high quality materials, the 
brand finds inspiration in desert travellers to 
design pieces where earthy hues predominate, 
highlighted with yellow and red detailing, and 
where blue makes its stance as the new black, 
repeated in its various shades.

caT  
Supremo Conforto ˙ Supreme Comfort
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ultra delicada, a coleção primavera-verão Saint Laurent 
tem as transparências, as mangas dramáticas, os folhos e 
os laços como elementos chave. 
Numa homenagem a tudo o que é feminino, as propostas 
da maison para a nova estação realçam a silhueta com 
vestidos vaporosos em tecidos fluidos e smokings de 
corte irrepreensível, que já há muito se tornaram a imagem 
de marca da Saint Laurent. 
Rompendo por entre os tons neutros, os padrões florais 
multicoloridos conferem dinamismo às peças feitas em 
materiais ricos como a seda e o cetim. Os chapéus de 
aba larga prolongam o look misterioso e os cintos largos 
realçam a cintura.

ultra delicate, Saint Laurent’s spring-summer collection 
features transparencies, dramatic sleeves, ruffles and 
bows as its key elements.
In a tribute to everything that is feminine, the maison’s 
suggestions for the new season emphasise the 
silhouette with floaty dresses in fluid fabrics and 
flawlessly cut smoking jackets, which have long been the 
trademark of Saint Laurent.
Bursting through the neutral shades, the multi-coloured 
floral patterns add vibrancy to the pieces made of rich 
materials such as silk and satin. The wide-brimmed hats 
prolong the mysterious look and wide belts highlight  
the waist.

sainT lauREnT
Ode ao Feminino
Ode to Women

Saint Laurent
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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.

A cor é a grande protagonista da nova coleção do 
designer português, que recorre a peles e cetins em 
diversos tons para dar vida às suas criações. 
Inspirada nas formas dos anos 1960 e 1980, a coleção 
primavera-verão é composta por sandálias elegantes e 
interessantes modelos rasos, que prometem concorrer 
com os stilettos pelo protagonismo.
Nestas propostas revivalistas, Onofre aposta num 
contraste entre o camel, nude e mel com os arrojados 
fúcsia, laranja, azul, violeta e amarelo. 

Colour is the major highlight of the new collection of the 
Portuguese designer, who uses leathers and satins in 
various shades to add life to his creations.
Inspired by the shapes of the 1960s and 1980s, the 
spring-summer collection consists of elegant sandals 
and interesting flat models that promise to compete with 
stilettos for the limelight.
With these revivalist suggestions, Onofre focuses on 
a contrast between camel, nude and honey, and bold 
fuchsia, orange, blue, violet and yellow.

alExandRa mouRa + goldmud
união Vencedora ˙ Winning Partnership

luís onoFRE
Exótico
Exotic
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Desenhada para um consumidor consciente 
das suas opções estéticas, a linha masculina 
Lagerfeld combina o icónico sentido de estilo de 
Karl Lagerfeld com a sua sofisticada filosofia  
de design. 
Composta por uma forte oferta de camisas, fatos, 
smokings e blazers, a seleção para a nova estação 
varia entre as propostas mais clássicas, onde 
predominam os tons neutros e se destacam os 
cortes impecáveis, e peças de caráter informal, 
que recorrem à inclusão de cores mais arrojadas 
que lhes conferem descontração. 

Designed for a consumer aware of their aesthetic 
choices, the Lagerfeld menswear range combines 
Karl Lagerfeld’s iconic sense of style with his 
sophisticated design philosophy.
Comprising an impressive selection of shirts, 
suits, smoking jackets and blazers, the new 
season line-up varies between more classical 
suggestions, predominated by neutral shades 
and impeccable cuts, and items of an informal 
character, which feature the use of bolder colours 
that make them more relaxed.

lagERFEld  
Elegância urbana ˙ urban Elegance
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Originária do sul e sudoeste asiáticos, nomeadamente 
da Índia, a manga tem influência portuguesa no mundo, 
pois foram os descobridores portugueses que levaram as 
sementes da Índia para plantar nas suas colónias, como  
o Brasil.
É considerada uma fruta exótica ou tropical, muito 
saborosa, suculenta e carnuda, mas poucos sabem como 
é benéfica para a saúde. A manga é, antes de mais e 
contrariamente ao que vulgarmente se pensa, baixa em 
calorias. uma manga, dependendo da sua espécie (há mais 
de 500 espécies de manga) oscila entre as 50 e as 70 
calorias. Muito pouco para uma fruta tão rica, doce  
e saborosa.
Excelente fonte de hidratos de carbono e fibras, a 
manga é rica em vitaminas A, C, E, K e com algum teor 
de vitaminas B6 e B12. quanto a minerais, possui cálcio, 
ferro, fósforo, potássio, cobre, zinco e magnésio, e também 
algum selénio. Possui bastante água e fibra, é isenta 
de colesterol, muito baixa em ácidos gordos, possuindo 
principalmente ácidos mono e polinsaturados, os que são 
bons para a saúde.
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Manga: sabor e saúde
Mango: Flavour and Health

A manga tem propriedades diuréticas, expectorantes, ajuda 
a purificar o sangue, fortalece o sistema imunitário, ajuda a 
combater a acidez do estômago e é boa para a visão, por ser rica 
em betacaroteno ou pró-vitamina A, que é transformada pelo 
organismo em vitamina A, muito importante para a boa saúde da 
visão, da pele e é auxiliar do crescimento. Aliás, a manga é rica em 
carotenóides, que são antioxidantes, essenciais para combater os 
radicais livres, os grandes responsáveis pela oxidação do organismo 
e pelo envelhecimento.
A fibra mais abundante nesta fruta é a pectina, uma fibra solúvel 
que ajuda a normalizar os níveis de colesterol e de glicose (açúcar) 
no sangue. A manga Tommy Atkins (uma das muitas variedades de 
mangas, com muito poucas calorias) possui 2 gramas de fibra por 
cada 100 gramas de fruta. O facto de ter muita fibra e ser muito 
rica em nutrientes faz com que a manga prolongue a sensação de 
saciedade. É uma excelente escolha para começar ou terminar uma 
refeição, em vez das tradicionais entradas e sobremesas, e também 
é muito agradável em saladas de frutas ou como acompanhamento 
de saladas verdes e carnes grelhadas ( já sabe que deve sempre 
preferir a carne branca e evitar a carne vermelha). Fora da refeição, 
saboreie sempre que quiser a manga inteira ou em sumo.
Já referimos que a manga é rica em vitamina C, um bom 
antioxidante que, como tal, combate os sinais do envelhecimento, 
mas que também estimula a produção de colagénio, a proteína 
responsável pela elasticidade e brilho da pele. Além disto, a 
vitamina C promove a acção diurética da fruta, eliminando o inchaço 
causado pela retenção de líquidos, e aumenta a absorção do ferro, 
o que é excelente para combater quadros de anemia.
Os polifenóis (os fitoquímicos que dão a cor às frutas, sendo 
mais abundantes na casca) são os responsáveis pelos grandes 
benefícios da manga, são os guardiães contra os malvados radicais 
livres, evitando que estes danifiquem o  ADN ou acelerando a 
regeneração no caso de danos. De acordo com um estudo efetuado 
nos Estados unidos, pela universidade Texas A&M, os polifenóis 
conseguem provocar a morte de células tumorais e frutas ricas 
em polifenóis são benéficas para a prevenção de cancro da mama, 
cólon, pulmão, próstata e até leucemia.

Originally from south and southwest Asia, and in particular 
India, the mango owes some of its ubiquity to Portugal, 
as Portuguese explorers brought the seeds from India to 
plant them in their colonies, such as Brazil.
It is considered a very tasty, juicy and fleshy exotic, or 
tropical, fruit but few people know how beneficial it 
is for our health. Above all else and contrary to what 
is commonly thought, the mango is low in calories. 
Depending on the species (there are more than 500 
species of mango) a mango contains between 50 and 70 
calories. Very little for such a rich, sweet and tasty fruit.
An excellent source of carbohydrates and fibre, the mango 
is rich in vitamins A, C, E, K and also contains vitamins B6 
and B12. With regard to minerals, it contains calcium, iron, 
phosphorus, potassium, copper, zinc and magnesium, as 
well as some selenium. It has plenty of water and fibre, 
is cholesterol free, very low in fatty acids, and primarily 
contains mono and polyunsaturated acids, which are good 
for your health.
Mangos have diuretic and expectorant properties, help 
purify the blood, strengthen the immune system, help 

fight stomach acidity and are good for your sight, as they rich in 
beta-carotene or pro-vitamin A, which is converted into vitamin A 
by the body, and important for a healthy vision, for the skin, and 
also aiding growth. Mangos are also rich in carotenoids, which 
are antioxidants, and essential in fighting free radicals, the main 
culprits for the body’s oxidation and for aging.
The most abundant fibre in this fruit is pectin, a soluble fibre, which 
helps to normalise the levels of cholesterol and glucose (sugar) 
in the blood. The Tommy Atkins mango (one of the many mango 
varieties with very few calories) possesses two grams of fibre per 
100 grams of fruit. The mango’s high content of fibre and nutrients 
helps you to feel full for longer. It is an excellent choice to start 
or end a meal, replacing traditional starters and desserts, and is 
also very pleasant in fruit salads or to accompany green salads 
and grilled meats (as you already know, you should always choose 
white meat over red meat). Outside mealtimes, you can enjoy a 
mango whole or as juice whenever you feel like it.
We have already mentioned that the mango is rich in vitamin C, a 
good antioxidant, combating as such the signs of ageing, while 
also stimulating the production of collagen, the protein responsible 
for the skin’s elasticity and glow. In addition, vitamin C promotes 
the diuretic action of the fruit, eliminating swelling caused by 
water retention, and increasing iron absorption, which is excellent 
for combating conditions of anaemia.
Polyphenols (phytochemicals that give fruit their colour, most 
abundant in the skin) are responsible for the major benefits of the 
mango, as they are guardians against evil free radicals, preventing 
them from damaging the DNA or speeding up regeneration in the 
event of damage. According to a study conducted by the Texas 
A&M university in the united States, polyphenols can cause the 
death of tumour cells and fruits rich in polyphenols are beneficial in 
the prevention of breast, colon, lung and prostate cancer and  
even leukaemia.
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Molho de Manga

2 chávenas de manga
1 chávena de tomate
2 colheres de sopa de vinagre de maçã ou sumo de limão
1 chávena de água

Bater tudo no liquidificador (copo de batidos) e servir como 
acompanhamento ou como «dip» para molhar tostas, 
palitos de aipo, tiras de pepino ou cenoura.

suMo de Manga coM liMão
1 manga média
¼ de limão descascado
3 chávenas de água mineral gelada
Hortelã fresca

Pique a manga e reserve.
Descasque o limão, tire as sementes e bata bem no 
liquidificador juntamente com a manga picada e duas 
chávenas de água. Junte a terceira chávena de água gelada 
e mexa. Se desejar, pode usar a última chávena de água 
com gás. Sirva com uma folha de hortelã.

Mango juice with leMon
1 medium mango
¼ of a peeled lemon
3 cups of cold mineral water
Fresh mint

Chop the mango and set aside.
Peel the lemon, remove the seeds and mix in a blender 
with the chopped mango and two cups of water. Add the 
third cup of cold water and stir. If you want, you can use 
sparkling water as the last cup of water. Serve with a  
mint leaf.

soBreMesa gelada
1 chávena e meia de manga congelada
12 morangos congelados
2 bananas congeladas

Ponha cada uma das frutas em separado no copo 
liquidificador, e reserve-as em travessas diferentes, uma 
para cada fruta (morango, manga e banana). Com uma 
colher de gelado, faça bolas de cada uma das frutas 
congeladas e batidas e sirva de imediato.

frozen dessert
1 and a half cups of frozen mango
12 frozen strawberries
2 frozen bananas

Put each fruit separately in the blender, and keep them in 
different containers, one for each fruit (strawberry, mango 
and banana). With an ice cream scoop, make balls of each 
frozen and beaten fruit and serve immediately.

Batido siMPles de Manga
1 manga
½ maçã
1 copo grande de leite de soja ou de vaca desnatado
Gelo q.b.

No copo de batidos coloque a manga e a maçã em cubos, 
adicione o leite e o gelo, bata bem e sirva. Pode decorar 
com hortelã ou um pouco de canela.

siMPle Mango shake
1 mango
½ an apple
1 large glass of soy milk or skimmed cow’s milk
Ice to taste

Place the diced apple and mango in the liquidiser, add milk 
and ice, mix well and serve. You can garnish this with mint 
or a little cinnamon.

Mango sauce
2 cups of mango
1 cup of tomato
2 tablespoons apple vinegar or lemon juice
1 cup of water

Mix all in a blender (smoothie glass) and serve as an 
accompaniment or as a dip for crackers, celery, cucumber 
or carrot sticks.
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Com ou sem franjas, lisas ou com padrão, maiores 
ou menores. Com opções para os mais variados 
gostos, todas propostas da nova coleção Tous 
têm em comum o facto de estarem disponíveis 
nas cores mais in da estação, sendo possível optar 
por lilás, amarelo flúor, salmão, branco, castanho 
ou preto, entre outras tonalidades. 
Rose, Barbados e Indie são alguns dos modelos 
lançados pela marca espanhola para conferir 
alegria e frescura aos looks primavera-verão.

With or without fringes, plain or patterned, large 
or small. Offering options to suit all tastes, every 
item in the new Tous collection is available in 
this season’s most fashionable colours. You can 
choose between lilac, fluorescent yellow, salmon, 
white, brown, black, or other shades.
Rose, Barbados and Indie are some of the models 
launched by the Spanish brand to add joy and 
freshness to the spring-summer looks.

Tous
Estação das Cores 
Season of Colours 
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A faceta mais vivaz e alegre de uma 
menina chique é celebrada no eau de 
toilette Signorina, pensado para perfumar 
os dias de uma jovem mulher romântica, 
dona de uma elegância natural. 
Inspirada no aroma do arroz vaporizado, 
a delicada fragrância da Salvatore 
Ferragamo é decorada com notas de  
rosa e tons frutados, numa suave  
base amadeirada. 
Refletindo a delicadeza do aroma 
que guarda, o frasco combina cores e 
materiais que traduzem a frescura e 
romantismo do Signorina. 

The most lively and cheerful side to a chic 
girl is celebrated in the eau de toilette 
Signorina, created to perfume the days of 
a young romantic woman, endowed with 
natural elegance.
Inspired by the scent of steamed rice, 
the delicate fragrance by Salvatore 
Ferragamo is decorated with hints of rose 
and fruity tones, on a gentle woody base.
Reflecting the delicateness of the aroma 
it contains, the bottle combines colours 
and materials that translate Signorina ’s 
freshness and romanticism.

salvaToRE FERRagamo
Romantismo Jovial 
Cheerful Romanticism 

ganT BY michaEl BasTian
Explorar o Mundo
Exploring the World

BimBa&lola
Inspiração Eclética
Eclectic Inspiration

A fauna selvagem das fascinantes Galápagos serve 
de inspiração para a coleção Gant by Michael Bastian 
primavera-verão. Seguindo as pegadas de Charles 
Darwin, que estudou as remotas ilhas, Bastian 
desenha acessórios para exploradores curiosos, 
sugerindo-lhes peças que oscilam entre os tons 
suaves de azul, cinzento, castanho e verde, com 
toques de amarelo vivo, laranja, turquesa e prata. 

The wildlife of the fascinating Galapagos Islands 
serves as inspiration for the Gant by Michael Bastian 
spring-summer collection. Following in the footsteps 
of Charles Darwin, who studied the remote islands, 
Bastian designs accessories for curious explorers, 
offering them pieces ranging from the soft shades 
of blue, grey, brown and green, with touches of 
bright yellow, orange, turquoise and silver.

Para receber a nova estação, a Bimba&Lola criou 
acessórios que reúnem e conjugam múltiplas 
referências. Pensados para mulheres independentes 
que adoram a multiplicidade de influências e 
ambientes no seu dia a dia, os acessórios da coleção 
primavera-verão refletem inspirações étnicas e dão 
um toque arrojado a um guarda-roupa que espelha a 
singularidade e independência da mulher Bimba&Lola.

To welcome the new season, Bimba&Lola has 
created accessories that bring together and combine 
numerous references. Designed for independent 
women who love the multitude of influences and 
environments in their day to day life, the accessories 
in the spring-summer collection reflect ethnic 
inspirations and add a bold touch to a wardrobe that 
reflects the uniqueness and independence of the 
Bimba&Lola woman.
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Combinando cores vibrantes com tons 
neutros, os novos acessórios Hermès vão 
ao encontro do tema Vive Le Sport, que 
orienta as coleções da marca durante o 
ano de 2013.
Apostando em linhas dinâmicas, as 
propostas da maison Hermès para a nova 
estação resultam do encontro equilibrado 
entre materiais nobres e técnicas 
sofisticadas. O resultado é um conjunto 
de complementos elegantes para homem 
e senhora, entre chapéus, lenços, cintos, 
carteiras, gravatas e luvas. 

Combining vibrant colours with neutral 
shades, the new Hermès accessories 
match the Vive Le Sport theme, which 
serves as the guideline for the brand’s 
2013 collections.
Focusing on dynamic lines, the maison 
Hermès’ ideas for the new season are 
the result of a balanced blend of premium 
materials and sophisticated techniques. 
The result is a series of elegant 
accessories for men and women, including 
hats, scarves, belts, bags, ties and gloves.

hERmès
Desportivo Sofisticado
Sophisticatedly Sporty

BREiTling 
ultra Desportivo
ultra Sporty

Desenhado para comemorar a duradoura parceria 
com a Bentley, o Bentley Light Body Midnight Carbon 
une a indiscutível qualidade técnica da marca suíça à 
incontornável elegância da casa britânica. 
Limitado a uma edição de apenas 1000 exemplares, 
o modelo ultra leve esconde, por detrás da aparência 
misteriosamente negra, uma robusta máquina em titânico 
com um revestimento de alta resistência à base de carbono. 

Designed to celebrate the enduring partnership with 
Bentley, the Bentley Light Body Midnight Carbon unites the 
indisputable technical quality of the Swiss brand with the 
unmistakeable elegance of the British company.
Limited to an edition of only 1000 units, behind its 
mysteriously black appearance the ultra-light model hides 
a robust mechanism made from titanium with an ultra 
resistant carbon-based coating.

Vicent Sahuc
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maRc BY maRc jacoBs
Brincar com Padrões ˙ Playing with Patterns

TommY hilFigER
Intemporal ˙ Timeless

Dots & Stripes é o tema da nova coleção de 
óculos de sol Marc by Marc Jacobs. Brincando com 
dois dos ícones mais famosos da marca, os pontos 
e as riscas, os novos modelos estão adornados 
com decorações marcantes e inesperadas, que 
conferem a estes acessórios um look divertido.
Os tons transparentes da zona frontal são 
complementados por hastes adornadas com 
riscas e pontos, em combinações cromáticas de 
diversos tons. 

Dots & Stripes is the theme of the new Marc by 
Marc Jacobs sunglasses collection. Playing with 
two of the most famous icons of the brand, dots 
and stripes, the new models are adorned with 
striking and unexpected decorations, which give 
these accessories a fun look. 
The transparent tones of the front area are 
complemented by arms adorned with stripes and 
dots in colour combinations of various shades.

Famosa por refletir nas suas criações o estilo de 
vida americano, a Tommy Hilfiger sugere para 
a nova estação os óculos Preppy Denim, que 
emanam uma atitude jovem e descontraída.
Dono de linhas intemporais, este modelo 
unissexo, incluído na coleção primavera-verão, 
está disponível em tons como azul, castanho 
ou preto, que são articulados com detalhes em 
ganga, bege ou branco e lentes castanhas  
ou cinza. 

Famous for reflecting the American lifestyle in its 
creations, Tommy Hilfiger introduces its Preppy 
Denim sunglasses for the new season, radiating a 
youthful and relaxed attitude.
With its timeless lines, this unisex model, included 
in the spring-summer collection, is available in 
various colours, such as blue, brown or black, 
highlighted by details in jeans, beige or white and 
brown or grey lenses.

gucci
Purismo Aristocrático ˙ Aristocratic Purism

Os acessórios em pele envernizada, 
marcados por linhas minimalistas, são a 
proposta da Gucci para conferir um toque 
exótico à estação dos dias longos e 
noites quentes. 
Recorrendo a uma paleta de cores que 
varia entre o amarelo citrino, o azul 
elétrico e as nuances azálea, a marca 
aposta em apontamentos sensuais e 
sofisticados, pensados para mulheres de 
porte aristocrático que valorizam peças 
de estética clean e definida. 

Accessories made from varnished 
leather, marked by minimalist lines, are 
Gucci’s suggestion to provide an exotic 
touch to the season of long days and 
warm nights.
using a colour palette ranging from 
citrus yellow, to electric blue and 
nuances of azalea, the brand focuses 
on sensual and sophisticated detailing, 
designed for women with an aristocratic 
style who appreciate pieces of clean and 
defined looks.
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Sem temer a cor e a fantasia, a coleção Purificación Garcia 
para a estação quente é percorrida por um divertido jogo de 
contrastes, misturando traços femininos com androgenia, 
sofisticação e descontração. 
Pensados para uma mulher decidida e com atitude, 
os irrepreensíveis acessórios propostos pela marca 
apresentam-se em tons fortes, do verde ao vermelho, 
passando pelo azul-marinho e o laranja torrado, adequando-
-se a qualquer ocasião. 

Without being afraid of colour and fantasy, the Purificación 
García collection for the summer season features a series 
of contrasts running through it, blending feminine traits 
with androgyny, sophistication and relaxation. 
Designed for a determined woman with attitude, the 
immaculate accessories offered by the brand come in 
strong colours, from green to red, via navy blue and toasted 
orange, fitting to any occasion.

PuRiFicación gaRcía 
Decididamente Alegre 
Decidedly Joyful
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Inspiração Clássica ˙ Classical Inspiration
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Finding inspiration in the lines of Bugatti’s most 
classic models and ignoring more recent creations 
such as the powerful Veyron, designer Paweł 
Czyzewski has designed a car that harps back to 
the elegance of yesteryear.
Practically a redesign of the Bugatti Gangloff 
S57, launched in 1930, the proposal from Paweł 
Czyzewski results in an attractive vehicle, able to 
win the heart of anyone who is fond of engines.

Encontrando inspiração nas linhas dos modelos 
mais clássicos da Bugatti e ignorando criações 
mais recentes como o poderoso Veyron, o 
designer Paweł Czyzewski desenhou um 
automóvel que remete para a elegância de  
outros tempos. 
Sendo quase uma repaginação do Bugatti 
Gangloff S57, lançado nos anos 1930, a proposta 
de Paweł Czyzewski resulta num veículo sedutor 



Representando a verdadeira essência de um 
desportivo Alfa Romeo, o novo 4C combina 
desempenho, estilo italiano e excelência técnica, 
tendo como resultado final uma satisfação de 
condução, em total segurança.
Equipado com um motor de quatro cilindros 1750 
turbo com injeção direta, a gasolina, o Alfa Romeo 
4C vê o seu apelo desportivo reforçado pela 
utilização de materiais e tecnologias derivados 
dos super desportivos, como o Alfa Romeo 8C 
Competizione, nomeadamente fibra de carbono, 
alumínio e tração traseira.

Representing the true essence of an Alfa Romeo 
sports car, the new 4C combines performance, 
Italian style and technical excellence, ensuring  
an end result of driving satisfaction, in  
complete safety.
Fitted with a four-cylinder 1.75 L turbocharged 
direct-injected, petrol engine, the Alfa Romeo 4C 
sees its sporting appeal enhanced by the use of 
materials and technology taken from super sports 
cars, such as the Alfa Romeo 8C Competizione, 
and in particular carbon fibre, aluminium and rear 
wheel drive.

The Bugatti Gangloff designed by Paweł 
Czyzewski aims to bring back the subtlety of 
models from decades past, when every car had its 
own personality.
Focusing on unique and traditional inspiration 
design, Czyzewski, who since a child has been 
drawn to the aura of the great cars, has created  
a car that combines classic luxury with  
modern technologies.
In its interior, a panel lined with leather and metal 
surrounds the dials of this opulent and refined 
vehicle. Deep red dominates the environment, 
creating an atmosphere full of glamour and the 
logo made up of the initials of Ettore Bugatti, 
founder of Bugatti, can be seen in several places, 
the same as on the exterior.

alfa roMeo 4c
Excelência Italiana ˙ Italian Excellence
˙ estela ataíde Texto Text ˙alfa romeo Fotografia Photography

capaz de conquistar qualquer apaixonado  
por motores. 
O Bugatti Gangloff desenhado por Paweł 
Czyzewski procura recuperar a subtileza dos 
modelos de décadas passadas, quando cada 
automóvel tinha uma personalidade própria.
Apostando em linhas únicas de inspiração 
tradicional, o criativo, que desde criança se deixou 
seduzir pela aura dos grandes carros, projetou 
um automóvel que combina luxo clássico com 
recursos tecnológicos modernos. 
No interior, um painel revestido a couro e metal 
rodeia os indicadores do veículo de opulência 
e requinte. O vermelho profundo domina o 
ambiente, criando uma atmosfera repleta de 
glamour e o logótipo composto pelas iniciais de 
Ettore Bugatti, fundador da Bugatti, é visível em 
vários locais, à semelhança do que acontece  
no exterior.
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mclaREn P1 
Potência Instantânea
Instantaneous Power
˙ estela ataíde Texto Text ˙mclaren automotive limited  Fotografia Photography

Com uma produção limitada a 375 unidades, o 
super exclusivo McLaren P1 foi projetado para ser 
o melhor automóvel do mundo. 
Para isso, a McLaren apostou na combinação de 
dois motores, um elétrico e um a gasolina, que 
se unem para distribuir uma potência suprema 
e uma resposta de aceleração instantânea, que 
permitem que o McLaren P1 atinja uma velocidade 
máxima de 350 km/h.
O Instant Power Assist System colabora também 
para conferir ao McLaren P1 um desempenho 
surpreendente, ao levar menos de três segundos 
para ir dos zero aos 100 km/h e menos de 17 
entre os zero e os 300 km/h.

With production limited to 375 units, the super 
exclusive McLaren P1 has been designed to be 
the best car in the world.
To this end, McLaren has invested in the 
combination of two motors, one electric and one 
petrol, which are joined to distribute supreme 
power and instant acceleration response, and 
which allow the McLaren P1 to reach a top speed 
of 350 km/h.
The Instant Power Assist System also helps 
to give the McLaren P1 amazing performance, 
ensuring it takes less than three seconds to go 
from zero to 100 km/h and less than 17 second to 
make it from zero to 300 km/h.
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Estamos em 2050, numa era marcada pelo 
desenvolvimento sustentável e pela preservação 
dos recursos naturais como o carvão, o petróleo e 
o gás, em vias de se esgotarem. A escassez destes 
recursos conduz à pesquisa de novas tecnologias 
e ao desenvolvimento da energia nuclear, que 
utiliza como combustível o deutério, cujas reservas 
são inesgotáveis, pelo que se apresenta como uma 
solução visionária. 
É para este contexto que Romain Herment imagina 
a Motorbike 2050, uma moto vanguardista 
feita a partir de materiais nano-tecnológicos, 
que oferecem desempenho e alta resistência. A 
carenagem assimétrica envolve os componentes 
mecânicos e a roda traseira dissimula o motor 
elétrico que, com o equivalente a 100 watts de 
potência, impulsiona a moto. Também elétrica 
é a direçao e as suspensões eletromagnéticas 
presentes nas extremidades da moto, que 
proporcionam conforto máximo. 
Ainda com a ergonomia em mente, o assento, 
inspirado nas selas utilizadas nos cavalos, melhora 
significativamente a posição do condutor.  

MotorBike 2050
Solução Nuclear ˙ Nuclear Solution
˙ estela ataíde Texto Text ˙ romain herment Fotografia Photography

The year is 2050, in an era marked by sustainable 
development and by the preservation of natural 
resources such as coal, oil and gas, which are in 
the process of running out. The scarcity of these 
resources leads to research into new technologies 
and the development of nuclear energy, 
using deuterium as a fuel, whose reserves are 
inexhaustible, making it a visionary solution.
It is in this context that Romain Herment has come 
up with the Motorbike 2050, an avant-garde bike 
made from nano-technology materials, offering 
performance and high endurance. The asymmetric 
bodywork wraps around the mechanical 
components and the rear wheel conceals the 
electric motor, which, with the equivalent of 100 
watts of power, powers the bike. The steering 
is also electric, along with the electromagnetic 
suspension found at the ends of the bike, which 
provide maximum comfort.
And with ergonomics in mind, the seat, inspired by 
saddles used on horses, significantly improves the 
driver’s position.



Compacto e totalmente elétrico, este veículo de 
três rodas apresentado pela Toyota representa 
uma inovadora forma de transporte pessoal em 
ambientes urbanos. 
Com capacidade para circular até 50 km com cada 
carregamento de bateria, o compacto Toyota 
i-Road inclui a tecnologia Active Lean, que 
proporciona aos dois ocupantes uma experiência 
de condução segura, intuitiva e agradável.

ToYoTa i-Road
Agilidade Ecológica ˙ Ecological Agility 
˙ estela ataíde Texto Text ˙ toyota Fotografia Photography

Compact and fully electric, this three-wheeled 
vehicle presented by Toyota represents an 
innovative form of personal transportation in 
urban environments.
With a range of up to 50 km with each battery 
charge, the compact Toyota i-Road features 
Active Lean technology, which provides its two 
occupants with a safe, intuitive and enjoyable 
driving experience.
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FlYing-YachT
Navegar Sobre as Ondas
Cruising Above the Waves
˙ estela ataíde Texto Text ˙yelken octuri Fotografia Photography



Ainda que tenha a aparência de uma aeronave, 
o Flying-Yacht é um tipo de conceito totalmente 
novo. Podendo navegar 30 a 90 metros acima da 
água, este «navio voador» destina-se a percursos 
turísticos e pode acomodar várias dezenas  
de passageiros.
Descolando e aterrando na água, este original 
conceito é composto por uma parte superior, que 
consiste numa série de envelopes cheios de hélio, 
e uma parte inferior, onde os passageiros  
são transportados.
Depois de idealizar o projeto geral deste veículo, 
a Flying-Yacht Inc recorreu à Octuri para desenhar 
os interiores. O resultado é uma espaçosa área de 
passageiros que inclui áreas de estar, bar, zonas 
de refeição, assentos panorâmicos, sanitários e 
varandas. Podendo atingir uma velocidade máxima 
de 110 km/h devido aos seus quatro motores 
elétricos, o Flying-Yacht é o «navio voador» ideal 
para circuitos turísticos, graças às paredes em 
policarbonato transparente, que garantem uma 
visão de 360º do exterior.

Apresentada recentemente, a Swiss Space 
Systems – S3, uma empresa aeroespacial suíça,  
foi criada com o propósito democratizar o acesso  
ao espaço através da construção de um  
serviço de transporte sub-orbital para lançar 
pequenos satélites.
Mais simples, seguro e eficiente do que as 
opções disponíveis atualmente, o sistema de 
lançamento da S3 recorre a um Airbus A300, avião 
já certificado para voos de gravidade zero, para 
transportar o vaivém até aos 10 mil metros, onde 
é lançado e fica encarregue da parte seguinte da 
subida, até uma altitude de 80 km, momento em 
que a parte superior é lançada para colocar os 
satélites em órbita.  

Although it looks like an aircraft, the Flying-Yacht 
is a completely new kind of concept. Able to 
navigate 30 to 90 metres above the water, this 
«flying ship» is intended for tourist trips and can 
accommodate several dozen passengers.
Taking off and landing on the water, this unique 
concept is made up of an upper part consisting 
of a series of helium-filled envelopes and a lower 
section, where the passengers are transported.
After coming up with the general design of this 
vehicle, Flying-Yacht Inc then turned to Octuri 
to design the interiors. The result is a spacious 
passenger area that includes lounge areas, a 
bar, dining areas, panoramic seating, toilets and 
balconies. Able to reach a maximum speed of 
110 km/h thanks to its four electric motors, 
the Flying-Yacht is the ideal «flying vessel» for 
tourist excursions, thanks to its transparent 
polycarbonate walls, which guarantee a 360º view 
to the outside world.

Recently presented, Swiss Space Systems - S3, a 
Swiss aerospace company, has been created with 
the aim of democratising access to space through 
the construction of a sub-orbital transport 
service to launch small satellites.
Simpler, more secure and efficient than options 
currently available, the S3 launch system uses an 
Airbus A300, an aircraft already certified for zero-
-gravity flights, to transport the shuttle up to 
10,000 metres, where it is released and becomes 
responsible for the next part of the ascent, up 
to an altitude of 80 km, at which point the upper 
part is released to place the satellites into orbit.

sWiss sPacE sYsTEms
Aproximar o Espaço ˙ Bringing Space Closer
˙ estela ataíde Texto Text ˙ swiss space systems – s3 Fotografia Photography

˙ Modelo ˙ Model
flying-Yacht

˙ Projeto ˙ Project 
octuri  
flying-Yacht inc. - hokan colting

www.octuri.com
www.theflyingyacht.com
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Respondendo ao apelo do exército norte- 
-americano, a Sikorsky Aircraft Corporation e a 
Boeing uniram-se para apresentar uma proposta 
para construir uma aeronave que poderá vir a 
substituir os modelos atualmente utilizados. 
Tendo como base a tecnologia X2®, da Sikorsky, 
o Sikorsky-Boeing Joint Multi-Role Technology 
Demonstrator é a solução apresentada pelas 
duas empresas para substituir no futuro os 
helicópteros Black Hawk, usados para transporte, 
e Apache, com funções de ataque. O helicóptero 
proposto terá capacidade para oferecer melhorias 
significativas na velocidade, raio de combate  
e desempenho. 

Responding to the request of the u.S. Army, the 
Sikorsky Aircraft Corporation and Boeing have 
joined forces to present a proposal to build an 
aircraft that could come to replace the models 
currently used.
Based on X2® technology, from Sikorsky, the 
Sikorsky-Boeing Joint Multi-Role Technology 
Demonstrator is the solution presented by the two 
companies as the future replacement for Black 
Hawk helicopters, used for transportation, and 
the Apache, with attack functions. The proposed 
helicopter will be able to offer  
significant improvements in terms of speed, 
combat radius and performance.

sikoRskY-BoEing 
dEmonsTRaToR 
De Olhos no Futuro ˙ Eyes on the Future
˙ estela ataíde Texto Text ˙ sikorsky and boeing image Fotografia Photography
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Apesar da sua aparência pouco comum, este iate 
foi desenhado com aplicações muito modernas, 
práticas e reais em mente.
quando concebeu o Xhibitionist, o designer sueco 
Eduard Gray imaginou uma engenhosa combinação 
de estilo, finalidade e eficiência, mesclados num 
iate de porte imperioso onde a busca pela máxima 
estabilidade conduziu à aplicação de um casco de 
configuração invertida, num design arrojado que 
rompe com as convenções. 
Além de poder ser utilizado meramente para 
recreio, as dimensões deste mega iate de 75 
metros conferem-lhe áreas de lazer diversas 
e permitem-lhe ter funções adicionais, 
nomeadamente como um exclusivo  
showroom flutuante. 

Despite its unusual appearance, this yacht has 
been designed with very modern, practical and real 
applications in mind.
When he came up with the Xhibitionist, Swedish 
designer Eduard Gray pictured an ingenious 
combination of style, purpose and efficiency, 
combined in a yacht of impressive proportions, 
where the quest for maximum stability led to the 
application of an inverted hull, in a bold design that 
breaks with convention.
In addition to being able to be used merely for 
pleasure, the dimensions of this 75-metre mega 
yacht endow it with several leisure areas, allowing 
it to have additional functions, and in particular as 
a unique floating showroom.

xhiBiTionisT
Inconvencional ˙ unconventional
˙ estela ataíde Texto Text ˙ gray design Fotografia Photography

˙ Modelo ˙ Model
Xhibitionist

˙ Marca ˙ Brand 
gray design

˙ Origem ˙ Origin
suécia / sweden

www.graydesign.se
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hoT TuB BoaTs
quente e Frio ˙ Hot and Cold
˙ estela ataíde Texto Text ˙ cameron Zegers Fotografia Photography

Esta embarcação verdadeiramente original 
resulta da combinação entre o design de um 
barco de madeira clássico e um conceito inovador, 
que implica a colocação de uma banheira de 
hidromassagem a bordo. 
Propondo momentos inéditos, a empresa norte-
-americana Hot Tubs Boats disponibiliza barcos 
que proporcionam conforto e relaxamento, numa 
experiência inesquecível que pode ser desfrutada 
em ambiente urbano ou num qualquer  
local remoto. 
Os Hot Tub Boats são comandados através 
de um joystick pelo condutor, que também 
controla a bordo a temperatura da banheira de 
hidromassagem, com capacidade para acomodar 
seis pessoas. Pensados para momentos de 
convívio, estes barcos estão equipados com 
sistema stereo à prova de água e compatível  
com MP3 e iPod e contam com espaçosas áreas  
de arrumação. 
Cada unidade é cuidadosamente personalizada 
de acordo com as especificações dos clientes, 
no sentido de assegurar que todas as suas 
expectativas são cumpridas.

This truly unique vessel results from the 
combination of the design of a classic wooden 
boat and an innovative concept, which involves the 
placing a hot tub on board.
Offering unprecedented moments, American 
company Hot Tubs Boats sells boats that provide 
comfort and relaxation, in an unforgettable 
experience that can be enjoyed in an urban 
environment or in any remote location.
Hot Tub Boats are controlled via a joystick by 
the driver, who also controls the temperature of 
the jacuzzi on board, with room to accommodate 
six people. Designed for social moments, these 
boats are fitted with a waterproof, MP3 and iPod 
compatible stereo system and feature spacious 
storage areas.
Each unit is carefully tailored to customers’ 
specifications, to ensure that each and every of 
their expectations are met.



178  ˙  WAT E R ˙  h o u s et rend s

jollY RogER
Absorver o Exterior ˙ Absorbing the Exterior
˙ estela ataíde Texto Text ˙ Palomba+serafini associati Fotografia Photography

Dono de linhas futuristas, este protótipo foi 
desenhado por Ludovica e Roberto Palomba no 
contexto do programa Benetti Design Innovation, 
lançado no final de 2012 com o objetivo de incitar 
designers a imaginar novos conceitos de barcos 
entre 50 e 90 metros. 
Com 65 metros de comprimento, o Jolly Roger foi 
inspirado pela ideia de um «automóvel marítimo 
de alta potência», onde os decks desobstruídos 
e as enormes janelas permitissem ao proprietário 
usufruir sem obstáculos da beleza circundante.
A proposta de Ludovica e Roberto Palomba 
destaca-se pelo visual dinâmico, traços 
aristocráticos e interiores elegantes. 

Boasting futuristic lines, this prototype was 
designed by Ludovica and Roberto Palomba as 
part of the Benetti Design Innovation programme, 
launched at the end of 2012 with the aim of 
encouraging designers to come up with new 
concepts of boats measuring between 50 and  
90 metres.
At 65 metres in length, the Jolly Roger has been 
inspired by the idea of   a «high powered car of the 
sea», in which the uncluttered decks and huge 
windows allow the owner to enjoy a clear view of 
the surrounding beauty.
Ludovica and Roberto Palomba’s proposal stands 
out for its visual dynamic, aristocratic lines and 
elegant interiors.
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Furacão Elétrico ˙ Electric Whirlwind
˙ estela ataíde Texto Text ˙ daimler ag Fotografia Photography 

Foi no Miami International Boat Show que a 
Mercedes-AMG e a Cigarette Racing apresentaram 
o mais recente resultado da sua cooperação, que 
dura desde 2007.
Apresentado como a lancha de propulsão elétrica 
mais poderosa do mundo, o Cigarette AMG Electric 
Drive Concept importou vários componentes 
do roadster SLS AMG Coupé Electric Drive. A 
tecnologia, o desempenho e o design do poderoso 
modelo inspiram-se bastante no automóvel da 
marca alemã, adotando mesmo os acabamentos 
em AMG Electricbeam Magno, a pintura cromada 
exclusiva do super desportivo. 
Impulsionado por duas unidades de potência, 
cada uma composta por seis motores elétricos 

Mercedes-AMG and Cigarette Racing presented 
the latest results of their cooperation, ongoing 
since 2007, at the Miami International Boat Show.
Presented as the world’s most powerful electric 
propulsion speedboat, the Cigarette AMG Electric 
Drive Concept has borrowed several components 
from the SLS AMG Coupe Electric Drive roadster. 
The technology, performance and design of the 
powerful model have been greatly inspired by 
the car from the German brand, even adopting 
the same Electricbeam AMG Magno finishes, the 
supercar’s exclusive chrome painting.
Driven by two power units, each composed of six 
independent electric motors with a total output of 
138 kW, the Cigarette AMG Electric Drive Concept 

cigaRETTE amg ElEcTRic 
dRivE concEPT



independentes com uma entrega de 138 kW, o 
Cigarette AMG Electric Drive Concept produz 3000 
Nm de binário e consegue atingir uma velocidade 
máxima de 160 km/h. 
O dinamismo e agilidade deste projeto encontram-
-se refletidos em cada aspeto estético e nos 
acessórios. Os assentos desportivos Cigarette 
Racing são combinados com vários elementos em 
carbono e detalhes do SLS AMG Coupé Electric 
Drive também podem ser detetados no cockpit, 
nomeadamente os logótipos desportivos AMG. 

produces 3000 Nm of torque and can reach a top 
speed of 160 km/h.
The dynamism and agility of this project are 
reflected in every aesthetic aspect and accessory. 
The Cigarette Racing sport seats are combined 
with various carbon elements and details of the 
SLS AMG Coupé Electric Drive can also be seen in 
the cockpit, in particular the AMG sports logos.
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ToPBREWER 
revolucionária
Revolutionary

Prometendo revolucionar o conceito de máquinas 
de bebidas utilizadas em cafés, restaurantes e 
escritórios, a Scanomat propõe uma alternativa 
elegante e discreta que se adapta a qualquer 
ambiente sem nunca comprometer a qualidade  
da bebida. 
Na série TopBrewer, apenas a torneira de aço 
inoxidável permanece visível, ficando o corpo 
da máquina recolhido por baixo do balcão, o que 
liberta espaço e torna a operação de recolha de 
bebidas mais silenciosa. 
Desenvolvida para ser compatível com 
smartphones e tablets, a linha TopBrewer pode 
ser utilizada para servir, entre outros, café, 
cappuccino, chocolate quente e sumos.

Promising to revolutionise the concept of drink 
machines used in cafés, restaurants and offices, 
Scanomat proposes an elegant and discreet 
alternative that fits into any environment 
without compromising the quality of the drink.
In the TopBrewer range, only the stainless steel 
tap can be seen, with the machine body hidden 
below the work counter, saving space and 
ensuring the drink is dispensed quietly.
Designed to be compatible with smartphones 
and tablets, the TopBrewer range can be used to 
serve, among other drinks, coffee, cappuccino, 
hot chocolate and juices.
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suBsonic chaiR 
sentir o som 
Feeling Sound

Muito mais do que utilizar uma simples cadeira, 
sentar-se na Subsonic Chair é o equivalente a 
sentar-se num foguete. Este projeto de Greg Ball 
confere a uma coluna de som o formato de uma 
cadeira, permitindo que o seu utilizador sinta na 
totalidade a potência dos 700 watts durante  
a utilização. 
Com potencial para ser um sucesso entre fãs de 
videojogos, a cadeira pode ser conectada com 
uma consola de jogos, aumentando o realismo dos 
mesmos. Para quem preferir simplesmente ouvir 
música, a Subsonic Chair permite sentir as notas 
de uma forma totalmente nova.

Much more than simply using a chair, sitting on 
the Subsonic Chair is the same as sitting on 
a rocket. This project by Greg Ball produces a 
loudspeaker shaped like a seat, allowing the user 
to fully feel its 700 watts of power during use.
Sure to prove a hit among video gamers, the 
chair can be connected to a game console, thus 
increasing the realism of game play. For anyone 
who prefers to just listen to music, the Subsonic 
Chair lets you feel the notes in a whole new way.

Lançado pela Sandbox Industries, o Scout Alarm pretende 
simplificar o conceito dos sistemas de alarme residenciais, 
apresentando uma opção moderna e acessível equipada com 
as mais recentes tecnologias.
Sendo a simplicidade a palavra-chave deste alarme, a 
sua instalação não envolve fios nem a intervenção de 
técnicos e a ativação pode ser feita remotamente a partir 
de qualquer local no mundo recorrendo simplesmente a um 
computador, tablet ou smartphone. De aparência minimalista 
e contemporânea, o Scout Alarm é facilmente transportável, 
pelo que em caso de mudança para uma nova residência, os 
proprietários podem levá-lo consigo.  

Launched by Sandbox Industries, the aim of the Scout 
Alarm is to simplify the concept of home alarm systems, 
presenting a modern and affordable option fitted with the 
latest technologies.
With simplicity the keyword for this alarm, its installation 
involves no cables or the intervention of technicians. 
Its activation can be done remotely, from anywhere in 
the world using just a computer, tablet or smartphone. 
Minimalist and contemporary in appearance, the Scout 
Alarm is easy to transport, so in the event of moving to a 
new home, owners can take it with them.

scouT alaRm
segurança simplificada
Simplified Security
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Este apelativo dispositivo touch screen é a mais recente 
proposta da Olive Media para armazenar, organizar e desfrutar 
de música em casa, podendo reproduzir músicas alojadas 
no disco rígido interno ou a partir de bibliotecas de outros 
dispositivos, como computadores, smartphones e tablets. 
Pensado para os audiófilos que procuram um leitor de música 
que combine qualidade e estilo, o Olive One deverá estar 
disponível no verão de 2013. 

This attractive touch screen device is the latest suggestion 
from Olive Media for storing, organising and enjoying 
music at home. It can play music stored on its internal hard 
drive or from libraries on other devices such as computers, 
smartphones and tablets.
Designed for music lovers looking for a player that combines 
quality and style, the Olive One should be available in 
summer 2013.

olivE onE
tátil  ˙ Tactile

Procurando ocupar o espaço que separa as máquinas 
fotográficas de excelência e as máquinas de baixa qualidade 
dos smartphones, Vicent Säll imaginou um modelo de 
dimensões intermédias. 
Inspirando-se nos monóculos e nos designs vintage da  
Leica, Säll apresenta um conceito cujo tamanho equivale 
ao de uma lente, mas que conta com características das 
melhores máquinas.

Aimed at filling the gap that separates exceptional cameras 
and low quality cameras in smartphones, Vicent Säll has 
designed a model of intermediate dimensions.
Inspired by eyeglasses and by the vintage designs of Leica, 
Säll presents a concept whose size is equivalent to a lens, 
but which has the characteristics of the best cameras.

lEica x3
Qualidade concentrada
Focus on quality 
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1 ˙ Desenhado pelo belga Axel Enthoven para a BuzziSpace, 
o cadeirão BuzziMe foi pensado para responder à crescente 
necessidade de tranquilidade. 
Totalmente composto por tecidos reciclados, este refúgio 
engenhoso combina funcionalidade e ergonomia, permitindo 
alguns momentos de paz ao fornecer isolamento acústico e 
visual graças às suas paredes laterais. 

Designed by Belgian Axel Enthoven for BuzziSpace, the 
BuzziMe armchair has been developed to respond to the 
growing need for tranquility.
Made entirely from recycled fabrics, this ingenious refuge 
combines functionality and ergonomics, ensuring moments 
of peace by providing visual and acoustic insulation thanks 
to its side walls.
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Egg oF columBus
suspenso
Suspended

3 ˙ Apostando num charme pós-moderno, Valentina 
Carretta desenhou para a Seletti um discreto candeeiro de 
linhas românticas.
Disponível em três tamanhos, o Egg of Columbus conta com 
um acabamento em papel reciclado pressionado com um 
processo que o torna resistente à humidade. 
Os tons suaves do papel usado no abat-jour contrastam 
com a vivacidade do cabo onde este se encontra suspenso, 
resultando numa agradável combinação. 

Focusing on post-modern charm, Valentina Carretta has 
created a discreet lamp of romantic design for Seletti.
Available in three sizes, the Egg of Columbus features a 
pressed recycled paper finish, processed in such a way that 
it becomes moisture resistant.
The soft shades of paper used in the lampshade contrast 
with the brightness of the cable from which it is suspended, 
resulting in a pleasant combination.

coRk PhonE casE
Proteção total
Total Protection

2 ˙Feita em cortiça, um material orgânico 
ambientalmente sustentável, esta bolsa é resistente à 
água, protege os dispositivos de impactos acidentais e 
fornece isolamento térmico.
Fabricada em Portugal com recurso a trabalho tradicional 
especializado e máquinas industriais abandonadas, a 
nova proposta da Hmade® é compatível com diversas 
marcas e modelos de smartphones.

Made out of cork, an environmentally sustainable organic 
material, this case is water resistant, protects devices 
from accidental impacts and provides thermal insulation.
Made in Portugal using specialised traditional methods 
and abandoned industrial machinery, the new proposal 
from Hmade® can be used with various smartphone 
brands and models.

BuzzimE
casulo
Cocoon
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PRodukTWERFT sERiEs  
revitalizar materiais
Bringing Materials to Life

4 ˙ Aliando-se a uma empresa de reciclagem, 
Sascha Akkermann lançou uma coleção 
que recorre a materiais antigos e usados, 
recuperando-os, dotando-os de um novo design e 
criando a partir deles novas peças de mobiliário.
Visto que o criativo reaproveita materiais 
oriundos de produtos descartados, não são 
utilizados novos recursos, pelo que cada 
elemento resultante deste processo é portanto 
inimitável e ecologicamente sustentável.

Joining forces with a recycling company, Sascha 
Akkermann has launched a collection that uses 
old and used materials, restoring them, giving 
them a new design and creating new pieces of 
furniture from them.
Seeing as the designer reuses materials from 
discarded products, no new resources are  
used, ensuring that each piece resulting  
from this process is therefore unique and 
ecologically sustainable.

5 ˙ Longe de ser uma mera bicicleta, 
a Cykno é um veículo elétrico com 
um reduzido impacto ambiental, 
apresentando-se como a solução 
ideal para um consumidor exigente 
e consciente das questões da 
mobilidade sustentável. 
Dona de um estilo vintage, a Cykno 
combina materiais inovadores com 
desempenho técnico exemplar, tendo 
uma autonomia de cerca de 60 km.
Aliando-se ao designer de conceitos 
de luxo Luca Scopel, o engenheiro 
Bruno Greppi viu a sua ideia ganhar 
forma e resultar no lançamento deste 
modelo exclusivo.

Far from being just a bike, Cykno is an 
electric, low environmental impact 
vehicle, being presented as the ideal 
solution for demanding consumers 
who are aware of the issues of 
sustainable mobility.
Vintage in style, the Cykno combines 
innovative materials with exemplary 
technical performance, giving it a 
range of about 60 km.
Engineer Bruno Greppi joined forces 
with luxury concept designer Luca 
Scopel, and was thus able to see 
his idea take shape and result in the 
launch of this exclusive model.

cYkno
ecologia em duas rodas
Ecology on Two Wheels
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