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No momento em que o hemisfério norte recebe o 
outono, no lado sul do planeta é tempo de abrir os 
braços para acolher os dias mornos da primavera. 
Sempre decidida a mostrar-lhe novidades dos 
quatro cantos do mundo, a House Trends não 
lhe traz apenas as mais interessantes coleções 
de moda outono-inverno, nem os acessórios mais 
fascinantes da estação. 
Nesta edição, a sua revista lança-se numa viagem 
pelo globo para lhe fazer uma visita guiada pela 
história da maison Louis Vuitton e lhe explicar 
como um arquiteto português conquistou 
Nova Iorque. De página em página, damos-lhe a 
descobrir as maravilhas de Abu Dhabi, incitamo-lo 
a saborear os pratos do Rice Home, um original 
restaurante na China, e sugerimos-lhe os hotéis 
mais interessantes, de Singapura a Londres.  
De volta a Portugal, apresentamos-lhe alguns 
exemplos da criatividade nacional, que tem 
recorrido à cortiça, esse material tão português, 
para criar produtos que têm conquistado o mundo 
pelo seu cunho ecológico. 
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With the northern hemisphere welcoming the 
onset of autumn, on the southern side of the 
planet thoughts are focused on ushering in the 
mild days of spring. Ever dedicated to showing 
you the latest innovations from all around the 
globe, House Trends doesn’t just bring you the 
most alluring autumn-winter fashion collections 
or the most fascinating accessories for 
the season. 
In this issue, your magazine heads off on a 
voyage around the world, taking you on a guided 
tour through the history of the house of Louis 
Vuitton, while revealing how a Portuguese 
architect has conquered New York. Page after 
page, we help you to discover the wonders of 
Abu Dhabi, we urge you taste the dishes of the 
Rice House, an original restaurant in China, and 
we suggest to you some of the most interesting 
hotels, from Singapore to London.
Returning to Portugal, we present some 
examples of national creativity, highlighting the 
use of cork, this very Portuguese material, in the 
creation of products that have conquered the 
world with their ecological values.   

˙estela ataíde Editora Editor
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sensing spaces: architecture reimagined 
Arquitetura com Emoção
Architecture with Emotion

Os arquitetos portugueses Eduardo 
Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira 
estão entre os sete criadores, de 
diversas nacionalidades, escolhidos 
pela Royal Academy of Arts para 
criar instalações temporárias para 
a exposição de arquitetura Sensing 
Spaces: Architecture Reimagined. 
A decorrer entre 25 de janeiro e 6 
de abril do próximo ano, a exposição, 
que pretende explorar os poderes 
emocionais da arquitetura com uma 
experiência multissensorial, contará 
também com trabalhos de Li Xiaodong 
(China), Diébédo Francis Kéré (Alemanha/
Burkina Faso), Kengo Kuma (Japão), Pezo 
von Ellrichshausen (Chile) e do gabinete 
irlandês Grafton Architects.

Portuguese architects Eduardo Souto 
de Moura and Álvaro Siza Vieira are 
among the seven creators, of various 
nationalities, chosen by the Royal 
Academy of Arts to create temporary 
installations for the architecture 
exhibition Sensing Spaces: 
Architecture Reimagined.
Taking place between January 25th 

and April 6th of the coming year, the 
exhibition, which aims to explore the 
emotional powers of architecture with 
a multisensory experience, will also 
feature works from Li Xiaodong (China), 
Diébédo Francis Kéré (Germany/Burkina 
Faso), Kengo Kuma (Japan), Pezo von 
Ellrichshausen (Chile) and from Irish 
practice Grafton Architects.

Cada vestido começa com um esboço, cada saia resulta 
de um esquiço. Essencial ao mundo da moda, não apenas 
como uma forma de expressão ou ponto de partida para 
um modelo, o desenho marca também o início de padrões, 
estampas ou mesmo de ilustrações editoriais de revistas. 
Com o livro «Illustration Now! Fashion», a Taschen 
comemora a importância da ilustração no universo da moda, 
dando a conhecer o percurso desta arte do século XVII até 
aos dias de hoje. 
Com introdução de Steven Heller, especialista em ilustração, 
o livro editado por Julius Wiedemann dá a conhecer novos 
trabalhos de 90 artistas mundiais como Ruben Toledo, 
Tanya Ling e Bil Donovan, incluindo ainda opiniões de casas 
como a Valentino, a Dior e a Louis Vuitton sobre o trabalho 
dos diversos ilustradores. 

Each dress begins with a sketch, each skirt with a flick of 
a pencil. Essential to the world of fashion, not only as a 
form of expression or a starting point for a piece, drawing 
also marks the start of patterns, prints or also editorial 
illustrations in magazines.
With the book «Illustration Now! Fashion», Taschen 
celebrates the importance of illustration in the world of 
fashion, revealing the history of this art from the 17th 
century right up to today.
With an introduction by Steven Heller, specialist in 
illustration, the book edited by Julius Wiedemann features 
new works from 90 worldwide artists, such as Ruben 
Toledo, Tanya Ling and Bil Donovan, while including 
opinions from fashion houses such as Valentino, Dior and 
Louis Vuitton concerning the work of various illustrators.

illustration now! Fashion
Esquiços de Moda 
Fashion Sketches

Parte das comemorações do 150º aniversário 
do metro de Londres, a exposição Poster Art 
150 – London Underground’s Greatest Design 
partilha 150 exemplares de posters publicitários 
encomendados a artistas proeminentes e 
utilizados para incitar os londrinos a deslocarem-
-se de metro. 
Com término previsto a 27 de outubro, o sucesso 
da exposição ditou que esta se mantivesse em 
exibição no London Transport Museum até 5 de 
janeiro de 2014. 

Part of the 150th anniversary commemorations 
of the London underground, the exhibition Poster 
Art 150 – London Underground’s Greatest Design 
unveils 150 advertising posters commissioned 
to prominent artists and used to encourage 
Londoners to take the Tube. 
Due to close on October 27th, the exhibition’s 
success was such that it has been decided 
to extend the show at the London Transport 
Museum until January 5th, 2014.

poster art 150
História do Metro em Posters 
underground History in Posters

* Lovisa Burfitt Maquillage green, 2008 H&M, wall 

decoration; ink, feather pen, brush and color pencil

© TASCHEN

* Where is this bower beside the silver Thames, by Jean Dupas, 1930

* Eduardo Souto de Moura   © LEONEL DE CASTRO

* Álvaro Siza © CHIARA PORCu
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Tendo atraído milhares de visitantes, a grande 
vitória da 37ª edição da INTERCASA terá sido, 
segundo a organização, os contactos que empresas 
e jovens designers presentes na exposição tiveram 
oportunidade de estabelecer no seu decorrer.
Realizada mais uma vez em simultâneo com o Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL), a INTERCASA atraiu, 
juntamente com aquele certame, mais de 35 mil 
visitas. Entre os dias 9 e 13 de outubro, as 230 
empresas representadas – 130 na INTERCASA e LxD 
– Lisboa Design Show e cerca de 100 no SIL – deram 
a conhecer aos visitantes as melhores novidades 
em mobiliário, decoração, design e imobiliário, 
proporcionando ainda iniciativas como workshops, 
desfiles, concursos de talentos e conferências. 
Também presente no evento pela quarta vez, o 
espaço LxD – Lisboa Design Show apresentou 
novos valores do design nacional e serviu de rampa 
de lançamento para novos produtos, refletindo a 
interação crescente entre jovens designers, escolas 
e empresas nacionais e internacionais. 

Having attracted thousands of visitors, the great 
result of the 37th edition of INTERCASA has been, 
according to the organisers, the contacts that the 
companies and young designers present at the 
exhibition had the opportunity to establish during 
the event.
Held once again in conjunction with the Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL), INTERCASA attracted, 
together with the aforementioned real estate fair, 
more than 35,000 visitors. Between October 9th 
and 13th, the 230 companies represented – 130 
at INTERCASA and LxD – Lisboa Design Show and 
about 100 at SIL – introduced to visitors the very 
best innovations in furniture, decoration, design 
and real estate, while also holding initiatives such 
as workshops, fashion shows, talent contests 
and conferences.
Also present at the event for the fourth time, the 
LxD – Lisboa Design Show presented new national 
design values and served as a launch pad for 
new products, reflecting the growing interaction 
between young designers, schools and national 
and international companies.

intercasa
Exposição Potencia Contactos 
Exhibition Enables Contacts
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Para assinalar, em 1900, a Exposição 
Universal de Paris, Jean Marc Coté, um 
obscuro artista comercial, concebeu uma 
série de ilustrações que traduziam a sua 
visão do mundo no ano 2000. 
Seguindo o mesmo mote, Dear 
Future, reúne dez postais ilustrados 
com as visões de jovens arquitetos e 
ilustradores portugueses de como será 
a Lisboa do ano 2113, precisamente cem 
anos depois da Trienal de Arquitetura, 
que decorre este ano na capital. 
As ilustrações estarão à venda no Museu 
da Fundação Arpad Szenes – Vieira da 
Silva, Ordem dos Arquitetos, livrarias e 
outras instituições selecionadas.

To mark the 1900 Exposition Universelle 
de Paris, Jean Marc Coté, an obscure 
commercial artist, came up with a series 
of illustrations that reflected his vision 
of the world in the year 2000.
Following the same motto, Dear Future, 
brings together ten illustrated postcards 
with the vision of young Portuguese 
architects and illustrators of what Lisbon 
will be like in the year 2113, precisely one 
hundred years after the Architecture 
Triennial, held this year in the capital.
The illustrations will be on sale at 
the Arpad Szenes – Vieira da Silva 
Foundation Museum, the Ordem dos 
Arquitetos, bookshops and other 
selected institutions. 

dear Future,
O Futuro de Lisboa 
The Future of Lisbon

Apresentado pelo estúdio de design londrino 
Franklin Till, o novo livro de tendências Heimtextil 
2014-2015 divulga as previsões de diversos 
especialistas para o design de interiores.
Com o livro «Progress!Revive!»,  expositores, 
designers e decoradores de interiores podem ter 
uma perspetiva antecipada das tendências 2014-
-2015 na sua área através de duas visões 
distintas sobre o design – progresso através da 
ciência e da tecnologia VS renovação através de 
tradições antigas. Cada uma das visões é dividida 
em dois temas que exploram, respetivamente, o 
progresso e a renovação dos têxteis no design 
de interiores. 

Presented by London design studio Franklin 
Till, the new Heimtextil 2014-2015 trends 
book reveals interior design predictions from 
various specialists.
With the book «Progress! Revive!», exhibitors, 
designers and interior designers can gain a 
foretaste of 2014-2015 trends within their 
field through two different visions of design – 
progress through science and technology versus 
renovation through old traditions. Each of the 
visions is divided into two themes that explore, 
respectively, the progress and renovation 
of textiles in interior design.

progress! revive!
Livro de Tendências Heimtextil 
Heimtextil Trends in Book Form
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O design gráfico português é o centro desta exposição 
organizada pela ESAD – Escola Superior de Artes e Design 
de Matosinhos e pela Câmara Municipal de Matosinhos, 
que irá decorrer até 20 de dezembro na galeria Quadra, 
no Mercado Municipal de Matosinhos.
Através de cerca de uma centena das mais marcantes 
revistas publicadas desde o final do século XIX até à 
atualidade, Almanaque – Uma História do Design Português 
em Revista conta a história nacional do design gráfico, da 
ilustração e da tipografia, refletindo o estilo, a moda e as 
ideias de cada época através das capas e páginas interiores 
de publicações como a ABC, Contemporânea, Constraste, 
Ilustração Portuguesa ou Politika. 

Portuguese graphic design is at the core of this exhibition 
organised by ESAD – Escola Superior de Artes e Design de 
Matosinhos and by Matosinhos Municipal Council, which 
will be held until December 20th in the Quadra gallery in 
Matosinhos Municipal Market. Through around a hundred of 
the most striking magazines published since the end of the 
19th century until today, Almanac – A History of Portuguese 
Design in Magazines tells the national story of graphic 
design, illustration and typography, reflecting the style, the 
fashion and the ideas of each era through the covers and 
inside pages of publications such as ABC, Contemporânea, 
Constraste, Ilustração Portuguesa or Politika.

almanaque – uma história do 
design português em revista  
Conhecer o Design Nacional
understanding Portuguese DesignSendo «experimentar» o verbo principal da cultura Slamp, a 

empresa italiana de iluminação organizou um workshop com 
o inventivo designer Nigel Coates, no qual dez membros 
da sua equipa criativa se dedicaram a criar ambientes 
com mobiliário em cartão, no qual posteriormente foram 
instaladas soluções de iluminação da marca. 
Os dez jovens designers empenharam-se a cortar e colar 
os 350 m2 de cartão disponíveis, tendo como objetivo final 
ilustrar o efeito que as opções de iluminação Slamp podem 
ter nas diferentes divisões de uma casa.  

As «experimenting» is the watchword of Slamp culture, 
the Italian lighting company organised a workshop with 
inventive designer Nigel Coates, in which ten members 
of his creative team set to creating environments with 
cardboard furniture, in which lighting solutions from the 
brand were then installed.
The ten young designers strove to cut out and glue 
together the 350 sqm of cardboard at their disposal, with 
the final aim of illustrating the effect that Slamp lighting 
options can have in the different rooms of a house.

casa slamp
Ambientes de Cartão
Cardboard Environments

Nos últimos dois anos, a IKEA Foundation tem desenvolvido 
e financiado uma colaboração única entre a Refugee 
Housing unit (RHu), uma equipa de designers suecos, e a 
uNHCR, a agência de refugiados das Nações unidas, no 
sentido de desenhar um melhor abrigo para acolher os 
milhares de crianças e famílias refugiadas que anualmente 
se vêem obrigadas a abandonar as suas casas. 
Refugiados de campos na Etiópia e Norte do Iraque irão 
testar este protótipo, ajudando a definir o design final 
deste abrigo que pretende oferecer uma alternativa de 
alojamento mais digna aos milhares de famílias refugiadas.
Desenhados como uma alternativa mais durável às tendas 
utilizadas atualmente, estes abrigos modulares duram 
vários anos, são mais seguros, têm ventilação e estão 
equipados com uma fonte de energia renovável.

During the last two years, the IKEA Foundation has 
developed and financed a unique collaborative project 
between the Refugee Housing unit (RHu), a team of 

iKea Foundation
Apoiar os Refugiados 
Supporting Refugees

Swedish designers, and the uNHCR, the uN’s refugee 
agency, with the aim of designing a better shelter to 
accommodate the thousands of refugee children and 
families that are forced each year to abandon their homes.
Refugees from camps in Ethiopia and Northern Iraq will 
test this prototype, helping to define the final design of 
this shelter, which aims to offer a more dignified housing 
alternative to the thousands of displaced families.
Designed as a more durable alternative to the tents 
currently being used, these modular shelters last for 
several years, are more secure, feature ventilation and 
are equipped with a renewable energy source.

© IKEA FOuNDATION



16 ˙  I N F O CO ˙  h o u s et rend s

Até 16 de fevereiro de 2014, o MuDE – Museu do Design e da Moda, em 
Lisboa, tem em exibição uma exposição de entrada livre que propõe uma 
imersão no universo criativo do estilista Felipe Oliveira Baptista. Com 
cenografia desenha pelo Bureau Betak, o espaço oferece uma leitura 
multifacetada sobre o percurso e obra do designer português desde que, 
em 2002, foi reconhecido com o Grand Prix do Festival d’Hyères. 
Desenhada por Alexandre de Betak e produzida pelo Bureau Betak, A Screen 
to the Brain é a peça central da exposição, dando pistas para o processo 
criativo de cada coleção de Felipe Oliveira Baptista e oferecendo uma viagem 
pelo seu imaginário. 

until February 16th, 2014, MuDE – Museu do Design e da Moda, in Lisbon, will 
host a free exhibition, which provides a journey into the creative universe 
of fashion designer Felipe Oliveira Baptista. With set design by Bureau 
Betak, the space offers a multifaceted reading of the career and work of the 
Portuguese designer ever since he was recognised in 2002 with the Grand 
Prix at the Festival d’Hyères.
Designed by Alexandre de Betak and produced by Bureau Betak, A Screen to 
the Brain is the central piece of the exhibition, giving us clues to the creative 
process behind every collection by Felipe Oliveira Baptista and offering a 
voyage through his mind.

Felipe oliveira Baptista no mude 
A Mente de um Estilista
The Mind of a Fashion Designer

© FERNANDO GuERRA
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Brewer House
Moldada pela Natureza ˙ Crafted by Nature
˙estela ataíde Texto Text ˙mickey ross (micimage) Fotografia Photography

Nas margens do Lago Wanaka, na Roy’s Peninsula, uma 
residência peculiar surge como um refúgio na natureza, 
isolada do mundo moderno e da agitação das grandes 
cidades. Construída junto de uma escarpa glacial, a Brewer 
House está rodeada pelo deslumbrante cenário dos Alpes 
do sul da Nova Zelândia, desfrutando a norte da vista para
o lago e a oeste para a foz do rio Matukituki. 

On the shores of Lake Wanaka, on Roy’s Peninsula, we find 
an unusual residence, like a refuge in nature, isolated from 
the modern world and from the bustle of city life. 
Built at the edge of a glacial escarpment, the Brewer House 
is surrounded by the stunning scenery of New Zealand’s 
Southern Alps, enjoying views to the north of the lake and 
to the west of the mouth of the Matukituki River.

Tirando o máximo partido da beleza 
intrínseca do local, o gabinete Sarah 
Scott Architects desenhou um projeto 
com contornos que se adaptam à geografia 
do terreno, permitindo-lhe aninhar-se na 
cavidade natural existente e fundir-se 
com a natureza. 
Profundamente respeitosa com o que a 
rodeia, em particular com o afloramento 
rochoso nas traseiras do edifício, a Brewer 
House procura evitar conflitos com 
os recursos naturais, adaptando a sua 
estrutura e orientação aos elementos 

Making the very most out of the beauty 
intrinsic to the site, Sarah Scott Architects 
designed a project with contours that are 
adapted to the geography of the terrain, 
allowing it to nestle into the existing 
natural cavity and to blend into nature.
Exceptionally respectful of its 
surroundings, in particular of the rocky 
outcrop to the rear of the building, the 
Brewer House attempts to avoid conflict 
with the natural resources, adapting its 
structure and direction to previously 
existing elements. This care in avoiding 

1. Quarto ˙ Bedroom
2. Quarto de banho ˙ Bathroom 
3. Quarto de vestir ˙ Dressing room
4. Hall ˙ Hall
5. Sala de estar ˙ Lounge
6. Sala de jantar ˙ Dining room

7. Cozinha ˙ Kitchen
8. Despensa ˙ Pantry
9. Sala de cinema ˙ AV room
10. Armazém ˙ Storage
11. Comunicação ˙ Communications
12. Lavandaria ˙ Laundry

13. Quintal ˙ Yard
14. Instalações Mecânicas ˙ Plant
15. Garagem ˙ Garage
16. Bengaleiro ˙ Coats
17. Entrada ˙ Entry

1. 1. 5.
6.

9.

7.

8. 1. 1. 1.

2.

2. 2.
10.

14.

13.

15.

16.

17. 4.
11. 12. 2.
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contrasts with the setting caused the practice 
to purposely shun a rectangular structure and 
opt instead for a construction comprising three 
distinct areas: a main living space and two wings 
in which the bedrooms are located. The varied 
pavilions of the house are interconnected by 
glazed corridors, which allow the landscape to 
constantly accompany the inhabitants as they 
move about the house.
The fractional roof, made up of a series of 
«planes» that cover different rooms, also helps 
the Brewer House to blend into the landscape, in 
a relationship of love and respect for the scenario 
surrounding it.

˙Arquitetura ˙Architecture
sarah scott architects

˙Localização ˙Location
wanaka, south island, 
new Zealand/ nova Zelândia

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2012

previamente existentes. Este cuidado em evitar 
o contraste com o cenário, levou o gabinete 
a recusar propositadamente uma estrutura 
retangular e a apostar numa construção composta 
por três áreas distintas: um espaço de convívio 
principal e duas alas onde estão instalados os 
quartos de dormir. Os diversos pavilhões da 
casa são interligados entre si por corredores 
envidraçados, que permitem que a paisagem 
acompanhe constantemente os moradores 
quando estes se deslocam pela casa.
O telhado fracionado, composto por várias 
«placas» que cobrem divisões distintas, colabora 
também para que a Brewer House se funda na 
paisagem, numa relação de respeito e adoração 
pelo cenário que a rodeia. 

Numa floresta do Wisconsin, Estados unidos da 
América, uma discreta cabana tira vantagem do 
piso inclinado e aposta numa organização vertical 
em três pisos. 
Obrigada, devido a um orçamento restrito, a 
criar uma estrutura simples, a equipa da Johnsen 
Schmaling Architects desenhou um projeto 
meticuloso no qual o cedro, o metal anodizado e 
os rebocos de cimento que refletem no exterior do 
edifício os tons suaves da floresta e das formações 
rochosas, se encontram também no interior, onde 
garantem superfícies duráveis e resistentes. 

In a forest in Wisconsin, united States of America, 
a discreet cabin takes advantage of the sloped 
site and focuses on a vertical organisation in 
three floors.
Forced, due to a tight budget, to create a simple 
structure, the team from Johnsen Schmaling 
Architects has designed a meticulously detailed 
project in which the cedar, anodised metal and the 
cement plaster that reflect on the outside of the 
building the muted hues of the forest and rock 
formations, are also found in the interior, where 
they ensure tough and durable surfaces.

stacked caBin
Casa na Floresta ˙ House in the Forest
˙estela ataíde Texto Text ˙John J. macaulay Fotografia Photography
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Located in the stunning area of the South Downs National 
Park, in Southern England, this unusual project from Birds 
Portchmouth Russum Architects brings to mind traditional 
English country houses, unfolding into a series of spaces and 
points of view.
Taking advantage of the ruins existing on the site, Downley 
House is divided into two wings, one for the family and 
another for guests, interconnected by a large dining space, 
with an oval ceiling, situated in the heart of the building and 
aligned directly with the entrance of the ruins. Comprised 
of simple geometric shapes, this family residence offers 
peaceful spaces surrounded by nature.

Situado na deslumbrante área conhecida como South Downs 
National Park, no sul de Inglaterra, este peculiar projeto da 
Birds Portchmouth Russum Architects lembra as tradicionais 
casas de campo inglesas, desdobrando-se numa sequência 
de espaços e pontos de vista. 
Aproveitando as ruínas existentes no local, a Downley 
House divide-se em duas alas, uma para a família e outra 
para hóspedes, interligadas por um largo espaço de refeições 
com teto oval, situado no coração do edifício e alinhado 
diretamente com a entrada das ruínas. Composta por simples 
formas geométricas, esta residência familiar oferece espaços 
tranquilos rodeados pela natureza.

downley House
História Reaproveitada ˙ History Reclaimed
˙estela ataíde Texto Text ˙nick Kane Fotografia Photography
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Haus walde
Duplicidade Arquitetónica ˙ Architectural Duplicity
˙estela ataíde Texto Text ˙mario Webhofer Fotografia Photography

Built as the continuation of an existing residence, 
this structure with large areas, flooded with light, 
proved a real creative challenge. In addition to 
the architectural conflict with the old house, from 
which the new building is wittingly a contemporary 
counterpoint, the architects from Gogl Architekten 
were confronted with the difficult position of 
the structure on a tricky slope and with the 
narrowness of the site, in the heart of the Tyrol, 
Austria. Even so, the successful outcome means 
that both buildings now work independently of 
each other, as examples of construction from 
different eras. 
Aiming to adapt the Haus Walde to the local 
topography and to incorporate it into the terrain as 
best as possible, the team from Gogl Architeckten 

have designed a building in which changes in level in 
each of the three floors are adapted to the terrain. 
At the client’s request, in the new structure, both the 
garden and the landscape of the Austrian Kitzbühel 
Alps are naturally integrated into the space, thanks 
to the huge windows, which offer a range of views 
of the incredible scenery and to the movable façade 
elements of wood, providing a feeling of spatial 
openness, while at the same time safeguarding the 
private sphere of the residents.

Erigida em continuação de uma residência já 
existente, esta estrutura de áreas amplas e 
inundada de luz apresentou-se como um desafio 
de criação. Além do conflito arquitetónico 
com a casa antiga, do qual o novo edifício é 
conscientemente um contraponto contemporâneo, 
os arquitetos da Gogl Architekten depararam-se 
com o difícil posicionamento da estrutura numa 
encosta complicada e com a estreiteza do local, 
no coração do Tirol, Áustria. Ainda assim, o sucesso 
da empreitada levou a que atualmente ambos os 
edifícios se ergam de forma independente um 
do outro, como exemplos de construção de 
épocas diferentes. 
Procurando adaptar a Haus Walde à topografia do 
local e incorporá-la no terreno da melhor forma 

possível, a equipa da Gogl Architekten desenhou um 
edifício onde as mudanças de nível em todos os três 
andares se adaptam ao terreno. 
A pedido do cliente, na nova estrutura tanto o 
jardim como a paisagem dos Alpes Kitzbühel são 
naturalmente integrados no espaço, graças às 
enormes janelas que oferecem vistas variadas 
do maravilhoso cenário e aos elementos móveis 
da fachada em madeira, que proporcionam uma 
sensação de abertura espacial, garantindo ao mesmo 
tempo a esfera privada dos moradores.
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casa da foz
Modernizar o Século XX
Modernising the 20th Century
˙estela ataíde Texto Text ˙1,4,5,6 © Joaoferrand/Jff; 2,3,7,8,9 © mergelab2013 Fotografia Photography

In one of the most elegant roads in Foz, Oporto’s 
exclusive neighbourhood, a project by Mergelab 
restores a residence dating from the first half 
of the 20th century, transforming it into a 
space featuring the finest resources from the 
21st century.
Retaining nothing more than the main façade of 
the original building, the project by architects Pedro 
Torres and Pedro Negrão respects the compact 
alignment of the juxtaposed façades and presents 
a residence with bright rooms, complemented by 
a large garden area, facing south.

Numa das artérias mais elegantes da Foz, zona 
nobre da cidade do Porto, um projeto da Mergelab 
recupera a volumetria de uma residência da 
primeira metade do século XX, transformando-
-a num espaço com os melhores recursos do 
século XXI.
Mantendo apenas a fachada principal do edifício 
original, o projeto dos arquitetos Pedro Torres e 
Pedro Negrão respeita o alinhamento compacto 
das fachadas justapostas e a apresenta uma 
residência de divisões luminosas, complementada 
por uma ampla área de jardim, voltada para sul. 
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um grande hall tridimensional é o aspeto central 
deste edifício, um espaço fulcral a partir do qual se 
articulam as diferentes zonas da casa e onde a luz 
exterior está sempre presente, graças à existência 
de um amplo lanternim. 
No piso térreo, as salas de estar e de jantar, a 
family room e a cozinha formam um loop em 
torno das escadas de acesso que conduzem à 
cave e ao andar superior, onde se encontram os 
quartos. Graças a esta disposição, é possível dividir 
a residência entre os espaços sociais e os de uso 
mais privado, criando áreas distintas. 

The large three dimensional hall is the central 
aspect of this building, a core space from which 
the different parts of the house are connected and 
where the exterior light is always present, thanks 
to the existence of a large skylight.
On the ground floor, the living and dining 
rooms, the family room and the kitchen form 
a loop around the access stairs, which lead 
to the basement and the upper floor, where 
the bedrooms are located. Thanks to this 
configuration, it is possible to divide the residence 
into social areas and those for more private use, 
creating distinctive zones.

˙Arquitetura ˙Architecture
mergelab

˙Localização ˙Location
porto, portugal

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013
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Inserido no Arboreto Nacional de Camberra, 
que ao longo de 250 hectares alberga cem 
florestas de espécies de árvores raras e em vias 
de extinção de todo o mundo, encontra-se um 
surpreendente parque de diversões.
Desafiando o convencional conceito de um 
local propício às brincadeiras dos mais novos, o 
Parque de Diversões do Arboreto Nacional de 
Camberra, aberto ao público desde junho de 2013, 
desenvolve-se em torno de bolotas gigantes e 
de cones banksia, resultando numa paisagem 
simultaneamente inusitada e futurista.

Located within the National Arboretum of 
Canberra, home, over its 250 hectares, to forests 
of rare and endangered tree species from around 
the globe, we find an impressive playground.
Challenging the conventional idea of play 
environments, the Playground of Canberra’s 
National Arboretum, open to the public since June 
2013, develops around a series of giant acorns 
and Banksia cones, producing a landscape that
is both unusual and futuristic.
Designed by the Taylor Cullity Lethlean practice 
with the aim of creatively engaging children 
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australia’s
national

arBoretum
Playground

Diversão Inspirada na Natureza
 Fun Inspired by Nature

˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙Brett Boardman Fotografia Photography

˙Arquitetura ˙Architecture
taylor cullity lethlean

˙Obra ˙Work 
australia’s national  

arboretum playground

˙Localização ˙Location
camberra, austrália

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013
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Projetado pelo gabinete Taylor Cullity Lethlean 
com o intuito de envolver criativamente as 
crianças com a beleza das árvores e despertar a 
sua imaginação e curiosidade relativamente ao 
meio ambiente que as envolve, este parque em 
tons terra e escalas exageradas encerra em si 
todo um universo de experiências sensoriais. 
Por entre escorregas, escadas, túneis de corda, 
vigias, caleidoscópios e tubos de chuva e 
granizo, a diversão e a aprendizagem, essas, 
estão garantidas.

with the beauty of nature and to arouse their 
imagination and curiosity with regard to the 
environment around them, this earth coloured, 
over-scaled playground holds a universe of 
experiences for the senses. Among its slides, 
ladders, rope tunnels, portholes, kaleidoscopes, 
and rain and hail tubes, fun and education 
are guaranteed.

© GEMMA FENNELL
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O novo centro cultural previsto para a cidade de 
Taichung, em Taiwan, idealizado pelo gabinete de 
arquitetura Vincent Callebaut insinua-se como 
um surpreendente ecossistema urbano. Swallow’s 
Nest (Ninho de Andorinha) é o nome atribuído a 
este ambicioso projeto, que tem tanto de futurista 
como de ecológico.
Inspirado nas formas da natureza, o Swallow’s 
Nest consiste num edifício orgânico de 62.720 m² 
e oito pisos que se desenvolve sob a forma de 
um anel de Möbius tridimensional, torcido sobre 

The new cultural centre planned for the city of 
Taichung, in Taiwan, designed by the Vincent 
Callebaut architecture practice presents a 
surprising urban ecosystem. Swallow’s nest is the 
name given to this ambitious project, which is as 
much futuristic as it is ecological.
Inspired by the shapes of nature, the Swallow’s 
Nest features a 62,720-sqm, eight-floor organic 
building which develops to the shape of a three-
-dimensional Möbius ring, twisted at an angle of 
360º around a central hall, the «Endless Patio».

si mesmo num ângulo de 360º em torno de um 
amplo hall central, o «Pátio Infinito».
Ao mesmo tempo que permite criar três grandes 
abóbadas que funcionam como pontos de 
conexão entre o referido pátio central e o 
centro cultural, a cidade de Taichung e o Parque 
Gateway, esta estrutura em espiral horizontal 
(assente em três pilares) permite libertar o solo, 
transformado num jardim aquático e floral. 
Cumprindo requisitos antissísmicos, este arrojado 

While allowing the creation of three large 
domes that work as connecting points between 
the patio mentioned and the cultural centre, 
the city of Taichung and the Gateway Park, 
this horizontally spiralled structure (stood on 
three pillars) allows the ground to be freed, 
transforming it into an aquatic and floral garden. 
Meeting anti-seismic requirements, this daring 
cultural centre stands out further for the rolling 
shape of its roof (covered with solar panels), for 

swallow’s nest
Futurista e Ecológico ˙ Futuristic and Ecological 
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙Vincent callebaut architectures - www.vincent.callebaut.org Fotografia Photography
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catHedral of tHe 
nortHern ligHts
Ícone Boreal ˙ Boreal Icon
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙schmidt hammer lassen architects Fotografia Photography

Situada em Alta, a Catedral da Aurora 
Boreal (Cathedral of the Northern 
Lights), revestida a titânio, ergue-
-se em forma de espiral 47 metros 
acima do solo. Constituindo um marco 
arquitetónico na região, a igreja projetada 
pela LINK Arkitektur em colaboração com 
a Schmidt Hammer Lassen Architects 
insurge-se solitária na paisagem 
envolvente, lembrando que a cidade 
norueguesa é um palco privilegiado para 
se observar o encanto da aurora boreal. 

Situated in Alta, the titanium lined 
Cathedral of the Northern Lights, rises 
in a spiral 47 metres from the ground. 
Representing an architectural landmark 
for the region, the church designed by 
LINK Arkitektur in collaboration with 
Schmidt Hammer Lassen Architects 
stands alone in the surrounding 
landscape, recalling that the Norwegian 
city is an exceptional place to watch 
the wonder of the aurora borealis. 

centro cultural distingue-se ainda pela forma 
ondulante do seu telhado (repleto de painéis 
solares), pela extensão de vidros que permitem 
a entrada de luz natural e pelos seus três 
jardins verticais.
Assumindo-se como um ícone da transversalidade 
espacial e da transdisciplinaridade cultural, o 
Swallow’s Nest privilegia a flexibilidade espacial 
e funcional, assim como o diálogo entre o interior 
e o ambiente que o rodeia.

the expanses of glass enabling the entrance of 
natural light, and for its three vertical gardens.
Seen as an icon of spatial cross-over and cultural 
trans-disciplinarity, the Swallow’s Nest favours 
spatial and functional flexibility, in addition to 
dialogue between the interior and its 
surrounding environment.  
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PeratHoner
Madeira Esculpida
Sculpted Wood
˙carolina Xavier e sousa Texto Text
˙1, 2, 4 ulrich egger; 3 günther richard Wett Fotografia Photography

Como se de um bloco de madeira em bruto se tratasse, a sede 
da empresa de escultura ulrich Perathoner insurge-se num local 
particular no Norte de Itália, em Lajen, na junção de duas ruas que 
levam a Gröden. E foi justamente a longa tradição que Gröden 
tem no domínio da escultura que, aliada ao trabalho em madeira 
realizado pelo atelier Perathoner, serviu de inspiração ao gabinete 
Bergmeisterwolf Architekten para a realização deste projeto.
A arte de esculpir a madeira e a aplicação de torções e incisões 
insinuam-se tanto no exterior como no interior do edifício. A 
fachada desdobra-se em triângulos, uns envidraçados (permitindo 
a entrada de luz natural), outros forrados a telhas lembrando a 
superfície áspera e inacabada de um bloco de madeira. Alusivo à 
transformação inerente ao processo de criação artesanal, este 
jogo dá a ilusão de que o edifício está em constante movimento, 
variando a sua perceção consoante o ponto de vista e a luz que 
sobre ele incide.

As if it were a block of solid wood, the headquarters of the ulrich 
Perathoner sculpture company stands in a special part of Northern 
Italy, in Lajen, at the junction of two roads that lead to Gröden. 
And it is precisely the long tradition that Gröden has in the field 
of sculpture, which, combined with the work in wood carried 
out by the Perathoner studio that served for inspiration for the 
Bergmeisterwolf Architekten in the materialisation of this project.
The art of sculpting wood and the application of twists and 
incisions can be seen as much on the exterior as in the interior of 
the building. The façade folds into triangles, some of which are 
glazed (allowing the entrance of natural light), while others are 
lined with tiles, bringing to mind the rough and unfinished surface 
of a block of wood. Allusive to the transformation involved in the 
process of craftsmanship, this gives the illusion that the building is 
in constant movement, with the way it is seen dependent on the 
point of view and the angle of the light that hits it. 
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Viver a cinco minutos do mar e da serra é possível em 
Cascais, que proporciona aos seus habitantes uma excelente 
qualidade de vida.
Estas villas Cascais situam-se nesse oásis habitacional. 
Variam entre as tipologias T1, T2 e T3 Duplex e apresentam 
elevada qualidade de construção e acabamentos. São ideais 
para viver e revelam um potencial de valorização bastante 
atrativo, sendo o seu arrendamento procurado durante 
todo o ano e em especial nas épocas balneares.

Com vista para a majestosa Serra de Sintra, a dez minutos da Praia 
do Tamariz e a cinco minutos do Campo de Golfe do Estoril, esta villa 
fica localizada num local conhecido por ser residência de famílias da 
aristocracia mundial e pelas competições internacionais desportivas 
que lá têm lugar.
De traça contemporânea, a villa Estoril tem 230 m2, uma piscina 
privativa e quatro quartos e suítes. Atrativa para viver, a casa é também 
um ótimo investimento para o mercado de arrendamento a vários 
cidadãos estrangeiros e embaixadas graças à sua localização Prime. 

Living five minutes from the sea and from the mountains is 
possible in Cascais, which offers its inhabitants an excellent 
quality of life.
These Cascais villas are located in this housing oasis. Available 
in configurations that vary between one-bed, two-bed and 
three-bed duplex, they present excellent construction and finish 
quality. They are the ideal place to live and have great return 
potential, as they are able to attract rentals throughout the 
year and in particular in the summer season.

villa contemporânea em lugar de aristocratas
contemporary villa in aristocratic setting

villas com vista para o mar
villas with sea view

A Autorização de Residência para Atividade de Investimento 
é uma novidade em Portugal. Novas disposições legais abrem 
a possibilidade aos investidores estrangeiros de requererem 
uma autorização de residência para atividade de investimento 
mediante a realização de transferências de capitais, criação 
de emprego ou compra de imóveis. Assim, os titulares de 
Autorização de Residência para Atividade de Investimento 
têm acesso à autorização de residência permanente, 
reagrupamento familiar, bem como a possibilidade de 
adquirirem nacionalidade portuguesa. Esta é uma possibilidade 
que já existe há algum tempo em outros países europeus. O 
objetivo é conquistar o investimento estrangeiro. A diferença 
entre países consiste nos valores do investimento. Na Grécia 
e no Chipre o investimento tem que ser no mínimo entre 
€250.000 e €300.000. Já em Portugal e Inglaterra o valor 
a investir terá que ser entre €500.000 e €1.000.000.

The «Golden» Residence Permit for Investment Activities 
is new in Portugal. New legal provisions make it possible for 
foreign investors to request a residence permit for pursuing 
investment activities, by transferring capital, creating jobs or 
purchasing real estate. Thus, holders of the Residence Permit 
for Investment Activities will be able to apply for a permanent 
residence permit, family regrouping, as well as have the 
possibility to acquire Portuguese nationality.
This is a possibility that has already existed for some time 
in other European countries. The aim is to attract foreign 
investment. The difference between the countries lies in the 
investment values. In Greece and in Cyprus the investment 
has to be a minimum of between €250,000 and €300,000. 
In Portugal and the uK the value to invest has to be between 
€500,000 and €1,000,000. 

royal estate | Private villas
Aposta em Golden Visa Approved
Invests in Golden Visa Approved
˙puB  >  diogo sousa crespo  -  ROYAL ESTATE | PRIVATE VILLAS

With views to the majestic hills of the Serra de Sintra, ten minutes from 
Praia do Tamariz beach and five minutes from Estoril Golf Club, this villa 
is located in a place known for being the residence of families of the 
world’s aristocracy and for the international sports events held there.
Contemporary in style, the Estoril villa covers 230 sqm, and features 
a private pool and four bedrooms and suites. Attractive to live in, the 
house also makes a great rental investment, for the many foreign 
citizens and embassies, given its prime location. 

estoril
royal estate | private Villas
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu

cascais
royal estate | private Villas
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu
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 A diferenciação destes valores está relacionada com o nível 
de segurança nos investimentos e a celeridade na obtenção 
dos vistos, sendo que Portugal é o país que menos oscilação 
teve nos valores do imobiliário, apresentando-se, assim, uma 
opção de investimento bastante segura!
Neste seguimento, a royal estate | private Villas criou 
recentemente  o departamento Golden Visa Approved, 
que inclui uma seleção de exclusivas villas e apartamentos 
que cumprem os requisitos para obtenção deste visto de 
residência. Ao investir na nossa seleção do Golden Visa 
Approved comprometemo-nos na obtenção do Golden Visa 
em 20 dias, o que significa que ao fim desse tempo poderá 
usufruir de todas as vantagens que este visto concede.

The difference between these values is related to how safe the 
investments are, and to how long it takes to get your visa, with 
Portugal the country with the least movement up and down in 
terms of real estate prices, and thus represents a very secure 
investment option!
With this in mind, royal estate | private Villas has recently 
created the Golden Visa Approved department, which 
includes an exclusive selection of villas and apartments, which 
meet the requirements for obtaining this residence permit. In 
investing in our Golden Visa Approved selection we commit 
ourselves to obtaining the Golden Visa in 20 days, which means 
that at the end of this time you will be able to enjoy all the 
benefits that this visa offers.

Situada entre a Serra de Sintra e a charmosa vila de 
Cascais, a Villa Golf está inserida na Quinta da Beloura, 
um condomínio de referência onde golfe, ténis, hipismo, 
ginásio, spa e wellness center, bem como simpáticas 
áreas comerciais e de restauração, são apenas algumas 
das facilidades oferecidas.
Num lote de 1400 m2 e com uma área de construção de 
900 m2, a Villa Golf está dividida em três pisos e inclui 
sauna, piscina interior que poderá ser aquecida, capela, duas 
cozinhas, duas salas de estar com 85 m2, uma sala de jogos 
com 140 m2, uma master suíte de 50 m2, mais quatro suítes 
com 18 m2, um ginásio e garagem para dois carros.

Located between the Serra de Sintra hills and the charming 
town of Cascais, the Villa Golf is stood within Quinta da 
Beloura, a well respected development where golf, tennis, 
horse riding, gym, spa and wellness centre, in addition to 
pleasant shopping areas and restaurants, are just some of 
the facilities offered.
On a plot measuring 1400 sqm, and with a built area of 900 
sqm, the Villa Golf is divided into three floors and includes a 
sauna, indoor swimming pool, which can be heated, a chapel, 
two kitchens, two living rooms measuring 85 sqm, a games 
room measuring 140 sqm, a 50 sqm master suite, four more 
18 sqm suites, a gym and a two-car garage.

royal estate | private Villas has been in the Portuguese 
real estate market for nine years, entering into prestige 
international partnerships and taking pride in the unique market 
position it holds. Ever attentive to changes in the market, to 
its trends and requirements, we have a specialist team of real 
estate consultants and law firms, there to assist our customers 
to the full.
When Warren Buffet and Bill Gates were asked what they 
considered to be the most important key to their success, they 
replied in the same way: focus. At royal estate | private Villas 
our focus is our customers.

A royal estate | private Villas encontra-se no mercado 
imobiliário português há nove anos, tendo firmado 
parcerias internacionais de prestígio e orgulhando-se 
do posicionamento único que ocupa. Sempre atentos às 
mudanças do mercado, às suas tendências e necessidades, 
dispomos de uma equipa especializada de consultores 
imobiliários e gabinetes jurídicos, que prestam toda a 
assessoria aos nossos clientes.
Quando perguntaram a Warren Buffet e a Bill Gates qual 
era a chave mais importante para o seu sucesso, eles 
responderam da mesma maneira: Focus. Na royal estate  
| private Villas o nosso foco são os clientes.

No coração de Lisboa, a dez minutos do aeroporto, cinco 
minutos da estação de metro mais próxima e servido por 
ótimos acessos para o Norte e Sul de Portugal, fica este 
exclusivo apartamento de tipologia T3. 
Construído com elevados padrões de qualidade e com os 
materiais mais nobres, este apartamento revela-se um 
ótimo local para viver, bem como um excelente investimento 
para arrendamento, tendo elevado potencial de valorização 
graças à sua localização Premium.

In the heart of Lisbon, ten minutes from the airport, five minutes 
from the closest metro station and well served for easy access 
to the north and south of Portugal, we find this exclusive three-
-bedroom apartment.
Built to high quality standards and with the finest of materials, 
this apartment proves the perfect place to live, in addition 
to being an excellent rental investment, enjoying high yield 
potential thanks to its prime location.

luxo no coração da capital portuguesa
luxury in the heart oF the portuguese capital

lisBoa, lisBon
royal estate | private Villas
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu

charme entre a serra de sintra e cascais
charm Between the serra de sintra and cascais

villa golF – quinta da Beloura
royal estate | private Villas
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu
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aer 
Mundo Digital ˙ Digital World
˙estela ataíde Texto Text ˙tilman thürmer/coordination asia ltd. Fotografia Photography
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Autênticos parques de diversões visuais, as novas 
lojas AER surpreendem pelo seu ambiente lúdico
e interativo. 
Desenhados pela Coordination Asia para a AISIDI, 
uma das empresas líderes na venda de produtos 
e serviços móveis e digitais na China, estes 
refrescantes espaços comerciais transformam o 
ato de adquirir estes produtos numa experiência 
divertida e dinâmica. 
Inspirando-se na crescente utilização de internet 
móvel no quotidiano chinês, a Coordination Asia 
desenvolveu várias lojas espalhadas pelo país, 
todas concebidas com atmosferas interativas 
e pensadas para utilizadores cujos dispositivos 
móveis os mantêm constantemente conectados 
e atualizados.

Authentic visual amusement parks, the new  
AER stores stand out for their playful and 
interactive environment.
Designed by Coordination Asia for AISIDI, one 
of the leading companies in the resale of mobile 
and digital products and services in China, these 
refreshing commercial spaces transform the act  
of purchasing these products into a fun and 
dynamic experience.
Drawing its inspiration from the growing use of 
mobile Internet in daily life in China, Coordination 
Asia has developed several stores spread across 
the country, all of which have been designed with 
interactive atmospheres and for users whose 
mobile devices keep them continually connected 
and updated.

Procurando responder às necessidades de 
diferentes clientes alvo, desde os aficionados 
por tecnologias àqueles que seguem as últimas 
tendências, as lojas AER apresentam-lhes os 
produtos de forma temática e conquistam-nos 
com os detalhes. Na primeira loja, inaugurada em 
Shenzhen no final de 2012, os compradores são 
conduzidos por uma longa passadeira negra até 
ao App Bar, onde têm oportunidade de testar 
aplicações móveis num enorme ecrã interativo. 
Pensando num cliente habituado a ter todo 
o seu entretenimento à distância de um 
clique, a Coordination Asia criou interiores 
extremamente flexíveis, cujas paredes cobertas 
por coloridas placas perfuradas permitem mover 
constantemente as prateleiras, facilitando assim 
a alteração recorrente do espaço, o que torna 
cada visita sempre diferente da anterior. 

Striving to meet the needs of different target 
customers, from the tech savvy to trend followers, 
AER stores present products according to themes 
and win them over with details. In the first store, 
opened in Shenzhen at the end of 2012, customers 
are led down a long, black runway towards the App 
Bar, where they are able to try out mobile apps on 
a huge interactive screen.
Designed for users used to having their 
entertainment a click away, Coordination Asia has 
created highly flexible interiors, the walls of which, 
covered with colourful pegboards, allow the constant 
movement of the shelves, making it possible to 
change the space again and again, ensuring each 
visit is different from the next.
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les nécessaires 
d’Hermès 
essenciais contemporâneos 
Contemporary Essentials

Numa combinação de elegância comedida com materiais nobres 
e ousadia, Les Nécessaires d’Hermès consiste numa coleção 
de móveis, papéis de parede, tecidos e peças feitas por medida 
concebidos com imaginação e habilidade excecional. 
Ainda que uma visão contemporânea do estilo de vida Hermès, 
esta coleção remete para as peças essenciais manufaturadas por 
artesãos que, até ao século XIX, continham utensílios importantes 
para o quotidiano. As peças agora apresentadas pela maison 
recuperam esse papel essencial, ocultado funções surpreendentes 
e exalando através de materiais nobres uma elegância casual que 
recorda a herança Hermès. 

In a combination of measured elegance with fine materials 
and daring, Les Nécessaires d’Hermès features a collection of 
furniture, wallpaper, fabrics and custom made pieces designed 
with exceptional skill and imagination.
Although a contemporary vision of the Hermès lifestyle, this 
collection features essential pieces manufactured by craftsmen, 
which, until the 19th century, contained important utensils for 
everyday life. The pieces now presented by the maison reclaim 
this essential role, concealing surprising functions and through 
premium materials exuding a casual elegance in a nod to the 
Hermès legacy.
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wing
sedutora funcionalidade 
Alluring Functionality

oPen Book
o prazer da leitura 
The Pleasure of Reading

Contrariando as expectativas, muitos são os que continuam 
a cultivar a paixão pelos livros na sua versão impressa, 
recusando as soluções tecnológicas disponíveis nos dias 
de hoje. 
Simultaneamente um banco e uma biblioteca, o Open Book 
é precisamente uma celebração do prazer da leitura, sendo 
ideal para aqueles que procuram um momento tranquilo 
rodeados por livros e revistas. 
Este confortável espaço de leitura dá continuidade ao 
trabalho desenvolvido pelo gabinete londrino TILT, que 
se dedica a criar mobiliário exclusivo e divertido. 

Contrary to expectations, there are many people who still 
have a passion for books in their printed form, refusing to 
accept today’s electronic alternatives.
Both a seat and library, the Open Book is precisely a 
celebration of the pleasure of reading, and ideal for 
anyone looking for a moment of peace, surrounded by 
books and magazines.
This comfortable reading space continues in the same vein 
as the work developed by London studio TILT, which is 
dedicated to designing exclusive and fun furniture.

Equilíbrio perfeito entre função e emoção, o 
lavatório Wing nasce da visão original do designer 
Ludovico Lombardi, que imaginou para a marca 
italiana Falper uma peça sedutora que parece 
deslizar ao longo da parede, como se puxada pela 
força da gravidade.
De linhas orgânicas e sinuosas, este lavatório 
único toma forma em Cristalplant® bio-based, 
a primeira superfície sólida eco-sustentável, 
eita à base de uma mistura de resinas de 
origem vegetal.

Perfect balance between function and emotion, 
the Wing washbasin develops from the original 
vision of designer Ludovico Lombardi, who has 
designed for Italian brand Falper an alluring piece 
that seems to glide along the wall, as if pulled by 
the force of gravity.
Of organic and sinuous lines, this unique 
washbasin is made from bio-based Cristalplant®, 
the first eco-sustainable solid surface containing 
plant origin resins.

© PATRICK QuAYLE
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aBri-Boca
transformação 
Transformation

Tendo como propósito criar um objeto que 
simbolizasse o conceito da transformação e 
que oferecesse ao utilizador um espaço para 
se refugiar da agitação do quotidiano, Philipp 
Süssmann imaginou o Abri-Boca.
Fazendo rapidamente a transição entre um 
ambiente aberto para outro mais intimista e 
resguardado, o Abri-Boca explora com êxito o 
tema da transformação dos espaços. Estando 
aberto oferece um local de descanso e, quando 
se deseja mais privacidade, basta baixar a concha 
de madeira, criando uma cobertura protetora. 

With the purpose of creating an object that 
symbolises the concept of transformation 
and which offers the user a space in which to 
find refuge from the hustle of daily life, Philipp 
Süssmann had come up with the Abri-Boca.
Quickly making the transition between an 
open environment to another cosier and more 
protected one, the Abri-Boca successfully 
explores the theme of transforming spaces. 
When open it offers a place to relax and, when 
you want more privacy, all you need do is lower 
the wooden shell to create a protective canopy.

vasos derretidos
gesto romântico
Romantic Gesture

Desenhados e produzidos em Curitiba, Brasil, 
pelo Furf Design Studio , os Vasos Derretidos 
(um grande e um pequeno) nasceram da ideia 
de materializar o romantismo do gesto de 
oferecer flores.
Feitos em porcelana nobre com acabamento 
feito à mão em esmalte branco, cada vaso está 
decorado, na base, com um decalque onde se 
lê «Era uma vez um vaso, que assim como um 
coração apaixonado, derreteu-se quando 
recebeu flores». 

Designed and produced in Curibita, Brazil, by Furf 
Design Studio, the Vasos Derretidos, meaning 
Melted Vases (one large and one small) were 
developed from the idea of materialising the 
romantic gesture of giving someone flowers.
Made from fine porcelain, hand finished in white 
enamel, each vase is decorated, on the base, with 
a transfer that reads «Once there was a vase, 
which just like a lover’s heart, melted when it 
was given some flowers».
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BoconcePt
design dinamarquês
Danish Design

Nas lojas desde setembro, a coleção 
2014 da BoConcept reflete na íntegra a 
essência do design urbano dinamarquês, 
apresentando soluções simultaneamente 
elegantes e confortáveis que 
transformam ambientes. 
Entre as sugestões para um quarto 
acolhedor, a cadeira rotativa e o apoio de 
pés Ogi, disponíveis em tecidos e peles, 
podem ser conjugados com o candeeiro 
de chão Berlin, em cinzento carvão com 
abajur em chita cinzenta clara, para criar 
um canto de leitura. 

In stores since September, the 2014 
collection by BoConcept fully reflects 
the essence of Danish urban design, 
presenting solutions that are both 
elegant and comfortable, and which 
transform environments.
Among the suggestions for a cosy 
bedroom, the Ogi swivel chair and 
footrest, available in fabric and leather, 
can be combined with the Berlin floor 
lamp, in charcoal grey with shade in light 
grey calico, to create a reading corner.
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Basket
convidativa
Inviting

Desenhada por Mauro Lipparini para a Bonaldo, 
a cama de casal Basket destaca-se pela sua 
cabeceira acolchoada arredondada nas laterais, 
que cria um recanto envolvente e torna este 
design convidativo e original. 
A cama Basket está disponível com estofos em 
tecido, couro ou couro ecológico, totalmente 
removíveis, e os pés podem ser em madeira 
pintada em cinzento antracite ou prata. 

Designed by Mauro Lipparini for Bonaldo, the 
Basket double bed stands out for its padded 
headboard, rounded on the sides, which creates 
an enveloping niche and makes this design 
inviting and original.
The Basket bed is available with fully removable 
fabric, leather or eco-leather upholstery, while 
the feet can be in wood painted anthracite grey 
or silver.

esa 
hexágonos coloridos 
Colourful Hexagons

Foi o designer nipónico Kazuhide Takahama quem delineou 
para a B-Line estes poufs hexagonais que conjugam a 
essência do design japonês com a produção italiana.
Com estrutura em madeira, os ESA são acolchoados com 
espuma de poliuretano e estofados com uma capa em 
tecido colorido removível. 
Os divertidos ESA podem ser utilizados isoladamente ou em 
conjunto, criando interessantes combinações de cores. 

Japanese designer Kazuhide Takahama has designed these 
hexagonal poufs for B-Line, combining the essence of 
Japanese design with Italian production.
With their wooden structure, the ESA are padded with 
polyurethane sponge and upholstered with a removable 
colourful fabric cover.
The fun ESA can be used on their own or together, creation 
interesting colour combinations.



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

imagine vintage 
pavimentos acolhedores 
Cosy Flooring

Produzida com recurso à tecnologia de impressão digital, 
a série Imagine Vintage reproduz fielmente o aspeto e 
a estrutura das lâminas de madeira transformadas pela 
influência do sol e da chuva. 
Sem necessidade de manutenção e de limpeza fácil, a nova 
linha de pavimento porcelânico plena massa apresentado 
pela Cinca está disponível em cinco cores: white, graphite, 
sepia, forest e eucalyptus.  
Além de optar entre dois acabamentos, natural e 
antiderrapante, o cliente pode ainda escolher entre dois 
formatos retificados: 24x99 cm e 16x99 cm para criar 
paredes e tapetes e dinâmicos e criativos.

Produced using digital printing technology, the Imagine 
Vintage range faithfully reproduces the look and structure 
of sheets of timber worn out by the effect of sunshine 
and rain.
With no maintenance required and easy to clean, the new 
porcelain flooring presented by Cinca is available in five 
colours: white, graphite, sepia, forest and eucalyptus.
In addition to choosing from two finishes, natural and 
nonslip, customers can also choose between two formats: 
24x99 cm and 16x99 cm to produce dynamic and creative 
walls and floors.
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Quartz 
inspirado pela natureza 
Inspired by Nature

A natureza, com a sua geometria surpreendentemente 
perfeita, tem sido, desde o início dos tempos, a maior fonte 
de inspiração para a maioria dos projetos criativos.
Seguindo esta tendência, o Ctrlzak Art & Design Studio 
desenhou a poltrona Quartz, composta por estruturas 
pentagonais e hexagonais em madeira que, quando 
unidas, originam um formato semelhante a formações 
cristaloides naturais.
Cobertos por tecidos ecológicos de diversas variações 
cromáticas, os blocos geométricos produzem um resultado 
final que se assemelha mais a um micro habitat selvagem 
do que a uma poltrona.  

Since the beginning of time, nature, with its surprisingly 
perfect sense of geometry, has always been the greatest 
source of inspiration for the majority of creative projects.
In line with this trend, Ctrlzak Art & Design Studio have 
designed the Quartz armchair, made of pentagonal and 
hexagonal wooden structures, which, when put together, 
produce a format similar to natural crystal formations.
Covered in eco fabrics in a range of colours, the geometric 
blocks produce a final result that looks more like a wild 
micro habitat than an armchair.

slice
desporto com design
Sport with Design

Produzida pela Snarkitecture, a mesa de ping pong 
Slice revoluciona totalmente o conceito de mesa com 
um propósito desportivo. 
Totalmente preta, a mesa Slice tem na base o seu 
pormenor mais original, ao criar um efeito visual que 
a faz parecer totalmente opaca quando vista a partir 
das extremidades mais curtas e incrivelmente fina se 
apreciada dos lados mais longos. 
O topo é feito a partir de uma única folha fina de Richlite, 
um material ecológico incrivelmente denso e durável. 
Embora desenhada para jogar ténis de mesa no interior 
e exterior, a Slice também pode ser usada como mesa 
de jantar ou de reuniões. 

Produced by Snarkitecture, the Slice ping pong table 
totally revolutionises the idea of tables designed 
for sport.
Entirely black, the Slice table has its most original detail 
in its base, in creating a visual effect that makes it looks 
totally opaque when seen from its shorter ends and 
incredibly thin when seen from its longer sides.
The top is made out of a single thin sheet of Richlite, 
an incredibly dense and durable ecological material. 
Although designed for playing table tennis indoors 
and out, the Slice can also be used as a dinner or 
meeting table.
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intralatina
organização com estilo
Stylish Organisation

Da autoria de Carlo Marelli e Massimo Molteni, o 
programa de elementos modulares Intralatina é uma 
das adições mais recentes da Roche Bobois à coleção 
Les Contemporains. 
Com um acabamento lacado acetinado, disponível em 13 
cores diferentes, o modelo Intralatina é composto por 
blocos de fixação mural ou sobre painéis, equipados 
com vários nichos, abertos ou fechados com batentes, 
e novos blocos de perfil arredondado. 

Created by Carlo Marelli and Massimo Molteni, the 
Intralatina modular element programme is one of 
the latest additions from Roche Bobois to the Les 
Contemporains collection.
With satin lacquered finish, available in 13 different 
colours, the Intralatina model is made up of blocks that 
fix to the wall or on panels, featuring various niches, 
open or closed with doors, and new blocks with a 
rounded profile.

ululì-ululà
lua misteriosa 
Mysterious Moon

Transformando um elemento da natureza numa peça de 
decoração, o designer Matteo ugolini criou um candeeiro 
que lembra imediatamente o caráter misterioso da Lua, 
iluminando a Terra durante a noite através de um véu 
de nuvens.  
Suspenso no teto, apoiado num móvel ou colocado no chão, 
o candeeiro Ululì-Ululà resulta da combinação de excertos 
de renda com fibra de vidro pintada em branco ou cinzento, 
libertando uma calorosa iluminação em tons de âmbar. 
Disponível com acabamento para interior ou exterior, o 
design de Matteo ugolini pode ser apreciado numa 
versão menor (Ululì) ou maior (Ululà).  

Transforming an element of nature into a decorative 
object, designer Matteo ugolini has created a lamp that 
immediately brings to mind the mysterious nature of the 
moon, lighting up the earth during the night through a 
veil of clouds.
Hung from the ceiling, stood on a piece of furniture 
or placed on the floor, the Ululì-Ululà results from the 
combination of lace pieces and fibreglass painted white 
or grey, letting off a warm light in amber hues.
Available in indoor or outdoor finish, the design by Matteo 
ugolini can be enjoyed in a smaller version (Ululì) or larger 
version (Ululà).

© MICHEL GIBERT
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Decidida a criar um espaço privado para usar num ambiente 
público, Freyja Sewell desenhou o Hush, manufaturado 
na Ness Furniture por artesãos qualificados a partir de 
materiais naturais e biodegradáveis. 
Numa altura em que 21 cidades do mundo já têm uma 
população acima de dez milhões, é essencial continuar a 
desenvolver novas maneiras de permitir que as pessoas 
co-existam confortavelmente nestes ambientes cada vez 
mais populados.
Ao criar um espaço fechado, o Hush proporciona um refúgio 
pessoal, um escape do exterior que pode ser usado num 
um hotel, aeroporto ou escritório movimentado. 

Set on creating a private space to use in a public setting, 
Freyja Sewell designed Hush, handcrafted at Ness 
Furniture by qualified craftsmen using natural and 
biodegradable materials.
At a time in which 21 of the world’s cities boast populations 
of more than ten million, it is vital that we continue to 
develop new ways of enabling people to comfortably 
coexist in these increasingly populated settings.
In creating a closed space, Hush provides a personal refuge, 
an escape from the outside world, which can be used in a 
hotel, airport or busy office.

HusH
casulo 
Cocoon

darono
entrançado 
Interwoven

Inovadora e refrescante, a Darono encontra 
na natureza e nas várias culturas do mundo 
a inspiração para criar peças que prometem 
surpreender os sentidos. 
Ideais para espaços espontâneos e criativos, as 
peças de decoração de interiores da nova marca 
portuguesa estabelecida no Porto em 2013 são 
feitas a partir de um têxtil técnico colorido e 
vibrante, que resulta numa trança poderosa 
que combina design inovador com a arte do 
trabalho manual.

Innovative and refreshing, Darono finds inspiration 
in nature and in the world’s many cultures to 
create what promises to surprise 
the senses.
Ideal for spontaneous and creative spaces, 
the interior decoration pieces from the new 
Portuguese brand established in Oporto in 2013 
are made from a bright and colourful technical 
textile, which results from a powerful braiding that 
combines innovative design with the art 
of handcraft.
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Profundamente elegante e acolhedora, a coleção Imperio 
é a mais recente proposta da Quick-Step em pavimentos 
de parquet. 
Apresentada em réguas extra longas de dois metros de 
comprimento por 22 centímetros de largura e disponível 
em seis décors, a primorosa gama Imperio concede 
glamour a qualquer ambiente ao reproduzir o esplendor 
de madeira autêntica através de acabamentos únicos 
que tornam cada régua diferente das restantes. 
Igualmente inovadores, os pavimentos Variano fazem 
também parte das novidades da marca. Compostos por 
pequenas placas com largura, comprimento e acabamento 
variados, estes pavimentos reproduzem o aspeto 
exclusivo de madeira restaurada. 

imPerio & variano 
o conforto em parquet
Comfort in Parquet

Highly elegant and comforting, the Imperio collection is 
the latest offering in parquet flooring from Quick-Step.
Presented in extra long strips two metres in length 
and 22 centimetres wide, and available in six décors, 
the exquisite Imperio range brings glamour to any 
environment by reproducing the splendour of real wood 
through unique finishes that make each strip different 
from the next.
Equally innovative, the Variano flooring is also part of the 
brand’s latest line-up. Made up of small sheets of varying 
width, length and finish, these floorings reproduced the 
exclusive look of restored wood.
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liBeco 
receber o outono
Welcoming the Autumn

Com a chegada do outono, os interiores recuperam 
importância no quotidiano e os ambientes querem-se 
acolhedores e confortáveis. Com as coleções Roads Home 
e Vintage Farmhouse, a Libeco sugere roupa de mesa e de 
cama em cores quentes e com padrões em xadrez. 
A antecipação do Natal e a alegria de rever os entes 
queridos são o mote da coleção de roupa de mesa Roads 
Home, onde predominam os padrões xadrez em verde e 
vermelho, tons sempre associados a esta época do ano. 
A roupa de cama da linha Vintage Farmhouse inspirou-se 
nas típicas casas de campo inglesas, que no outono ficam 
rodeadas por colinas salpicadas de castanho, para criar 
roupa de cama em calorosos tons de cinzento e castanho.

With the arrival of autumn, interior spaces regain their 
everyday importance and need to be cosy and comfortable. 
With the Roads Home and Vintage Farmhouse collections, 
Libeco suggests table and bed linen in warm colours and 
checked patterns.
The build-up to Christmas and the joy of catching up with 
loved ones is the motto of the Roads Home table linen 
collection, in which green and red checked patterns prevail, 
colours always associated with this season of the year.
The bed linen of the Vintage Farmhouse range finds its 
inspiration in typical English country houses, which in 
autumn are surrounded by hills dotted with brown, to 
create bed linen in warm hues of grey and brown.

intra
estética inovadora 
Innovative Looks

Combinando inovação, design e qualidade, o modelo Intra 
nasceu do desejo contínuo por parte da Santos de oferecer 
produtos inovadores aos seus clientes.
A total ausência de puxador é um dos rasgos mais 
característicos deste modelo, sendo possível graças a um 
exclusivo sistema de abertura desenvolvido pela marca, no 
qual a gola se adapta para adquirir as funções de puxador. 
Extremamente versátil, o Intra está também equipado com 
o sistema de corrediça coplanar da Santos, que permite a 
abertura total das portas, facilitando o acesso ao interior 
dos armários, equipados com uma infinidade de soluções
de arrumação.

Combining innovation, design and quality, the Intra model 
originates from the continued desire of Santos to offer 
innovative products to its customers.
The total absence of a handle is one of the most 
characteristic features of this model, and it is possible 
thanks to an exclusive opening system developed by 
the brand, in which the collar is adapted to taken on the 
function of a handle.
Extremely versatile, the Intra is also fitted with the Santos 
coplanar runner system, which allows the doors to open 
entirely, facilitating access to the interior of the wardrobes, 
fitted with an endless array of storage solutions.

© LIBECO HOME
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Bottone
abotoados
Buttoned up

Davide Bonanni e Michael Breschi criaram para 
a BOZu Italian Workshop Design um divertido 
conjunto de bancos cujo design original lembra 
um grupo de botões coloridos.
Resultando de uma mistura única entre cores 
lúdicas e materiais de elevada qualidade, os 
Bottone adaptam-se a todos os ambientes, do 
mais elegante ao menos convencional, conferindo 
vivacidade e personalidade a qualquer espaço. 

Davide Bonanni and Michael Breschi have 
created a fun collection of seats for BOZu 
Italian Workshop Design, the design of which 
brings to mind a group of colourful buttons. 
Resulting from a unique blend between fun 
colours and high quality materials, the Bottone 
fit into any environment, from the most elegant 
to the least conventional, bringing life and 
personality to any space.



h o u s et rend s  ˙  T R E N D S ˙  73  72  ˙  T R E N D S ˙  h o u s et rend s

Parfum
revestimentos requintados 
Sophisticated Coverings

Ideal para os apreciadores de ambientes 
elegantes com detalhes contemporâneos, 
a coleção Parfum é uma das mais recentes 
sugestões de revestimentos da Love Tiles. 
Inspirada pelos veios encontrados nos mármores, 
a linha Parfum apresenta revestimentos 
que criam movimento nos espaços onde são 
colocadas, recorrendo a cores como lavanda, azul 
e dourado para criar atmosferas requintadas. 
Loft, Fusion, Villa e Wonder são as restantes 
novidades na gama de revestimentos da marca 
portuguesa, que oferece soluções para diferentes 
ambientes, do rústico ao mais moderno. 

Ideal for lovers of elegant environments with 
contemporary details, the Parfum collection is 
one of the latest covering suggestions from Love 
Tiles. Inspired by the veins found in marble, the 
Parfum range presents coverings that create 
movement in the spaces in which they are placed, 
using colours such as lavender, blue and gold to 
create sophisticated atmospheres.
Loft, Fusion, Villas and Wonder are the remaining 
innovations from the covering range from the 
Portuguese brand, which offers solutions for 
different environments, from rustic to the 
most modern.
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food Huggers 
proteger os alimentos 
Protecting Food

Preocupadas com o desperdício de alimentos que 
se deterioravam no frigorífico, as norte-americanas 
Michelle Ivankovic e Adrienne McNicholas criaram os 
Food Huggers, objetos que se adaptam ao feitio de 
diversos alimentos e os protegem. 
Com estas «tampas» de silicone, legumes, frutas e 
mesmo latas de alimentos abertas ficam protegidas 
e aumentam a sua durabilidade, evitando ainda o 
aparecimento de odores no frigorífico. 
Disponíveis em quatro tamanhos diferentes, os 
Food Huggers adaptam-se a praticamente todas 
as frutas e legumes. 

Concerned about wasting foods that deteriorate 
in quality in the fridge, North Americans Michelle 
Ivankovic and Adrienne McNicholas have created the 
Food Huggers, objects that adapt to the shape of the 
many foods they protect.
With these silicon «lids», vegetables, fruits and even 
open cans of food are protected and last for longer, 
while the odours they normally emit are done 
away with.
Available in four different sizes, the Food Huggers 
fit to practically all kinds of fruits and vegetables.

caPsula
sobreposições
Overlapping

Composto por duas cápsulas de vidro oval, o 
candeeiro Capsula, desenhado por Lucie Koldova 
para a Brokis, colhe inspiração na natureza, 
lembrando células ou sementes de plantas. 
A forma translúcida resulta da união de duas 
cápsulas convexas que se sobrepõem, uma externa 
em vidro cristalino e uma interna em vidro colorido, 
criando interessantes efeitos visuais. 

Featuring two oval glass capsules, the Capsula 
lamp, designed by Lucie Koldova for Brokis, takes
its inspiration from nature, bringing to mind plant 
cells or seeds.
The transparent form results from the union of 
two overlapping convex capsules, an outer capsule 
in clear glass and an inner one in coloured glass, 
creating interesting visual effects. 

swing
ergonomic Balance
Balanço Ergonómico

Disponível numa edição limitada de 100 exemplares, a cadeira de 
baloiço Swing apresentada pela Paulsberg reinventa o conceito deste 
tipo de cadeira.  
Numa combinação única de diversão e conforto, a Swing é suportada 
por uma estrutura de apenas 5 mm em cimento reforçado com fibra 
de carbono. Feita à mão, esta cadeira de formato ergonómico 
é estofada com bio-couro, para máximo conforto.  

Available in a limited edition of 100 units, the 
Swing rocking chair presented by Paulsberg 
reinvents the concept of this kind of chair.
In a unique combination of fun and comfort, 
Swing is supported by a structure just 5 
mm thick made of carbon-fibre reinforced 
concrete. Handmade, this ergonomically 
shaped chair is upholstered in bio-
leather for maximum comfort.

© PAuLSBERG
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De linhas simples e minimalistas, o inovador sistema de correr apresentado 
pela Technal distingue-se pela combinação única de design, inovação e 
eficiência térmica.
Facilmente manipuláveis graças a um comando portátil, o deslizamento 
lateral do sistema Lumeal Motorizada é silencioso e o bloqueio e desbloqueio 
são assegurados pela folha de serviço motorizado. Em caso de surgir um 
obstáculo, o movimento da folha é interrompido e volta à posição inicial. 
Na eventualidade de acontecer uma falha de energia, a manobra pode ser 
efetuada manualmente. 
Além das sete cores tradicionais da coleção clássica, a Technal disponibiliza 
oito cores inéditas na nova coleção Downtown, sendo que as cores básicas 
incluem a coleção seleção, standard e efeito de madeira. 

lumeal motorizada
sistema inovador 
Innovative System

Of simple and minimalist lines, the innovative sliding system presented by 
Technal stands out for the unique combination of design, innovation and 
thermal efficiency.
Easy to manipulate thanks to the remote control unit, the sideways sliding 
of the Lumeal Motorizada is silent, while the locking and unlocking is taken 
care of by the motorised door. If an obstacle blocks the way, the movement 
comes to a halt and the door returns to its initial position. In the event that 
there is a loss of power, you can slide the door manually.
In addition to the seven traditional colours of the classic collection, Technal 
also offers eight brand new colours in the new Downtown collection, and 
the basic colours include the selection, standard and wood effect collection.
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Pétale de 
cristal 
Banhos luxuosos
Luxury Bathing

Fruto de uma original colaboração entre os 
talentos da francesa Baccarat, famosa pelos 
seus excecionais produtos em cristal, e da THG, 
exímio produtor de torneiras, a coleção Pétale 
de Cristal transforma qualquer espaço de banho, 
conferindo-lhe glamour e elegância.  
Esta reunião de saberes deu origem a uma 
coleção sem igual desenhada por Pierre-Yves 
Rochon, que colheu inspiração nos delicados 
contornos das flores para desenhar peças cujas 
linhas puras e delicadas unem com subtileza os 
conhecimentos singulares destas duas marcas. 

Result of an original collaboration between 
the talent of France’s Baccarat, famous for its 
exceptional crystal products, and from THG, 
skilled producer of taps, the Pétale de Cristal 
collection transforms any bathroom space, 
ensuring it glamour and elegance.
This meeting of knowhow has given rise to 
a unique collection designed by Pierre-Yves 
Rochon, who found his inspiration in the delicate 
contours of flowers, to come up with pieces with 
pure and delicate lines that subtly combine the 
singular expertise of these two brands.
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küPPersBuscH
cozinhar com sofisticação 
Cooking with Sophistication

Numa visão única que alia estética e funcionalidade, 
a Küppersbusch, marca alemã de eletrodomésticos, 
apresenta soluções de cozinha que se distinguem 
pela tecnologia de vanguarda apresentada com um 
design apelativo. 
Sóbria e sofisticada, a gama Black Velvet recorre ao preto 
e ao toque aveludado para criar uma cozinha envolvente 
com percussões de vidro. Já na inovadora Premium Black 
os fornos de fácil utilização apelam ao prazer de cozinhar 
e a gama Black Chrome tem no vidro preto e no alumínio 
cromado a essência do seu conceito estético. Para tornar 
os espaços mais amplos, a solução é a linha Platinum 
White, que funde inox e vidro branco. 

In a unique vision that combines good looks with 
functionality, German electrical appliance brand 
Küppersbusch presents kitchen solutions that stand out 
for their cutting edge technology and attractive design.
Simple and sophisticated, the Black Velvet range uses 
black and the smooth feel of velvet to create a compelling 
kitchen with glass detailing. As for the innovative 
Premium Black the easy to use ovens ensure cooking 
pleasure, while the Black Chrome range features black 
glass and chromed aluminium as the essence of its 
aesthetic concept. To make spaces bigger, the solution is 
the Platinum White range, which combines stainless steel 
with white glass.
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living cuBe
Bloco multifuncional 
Multifunctional Block

A ideia deste projeto, da autoria de Till Könneker, 
surgiu da sua própria necessidade de contornar as 
limitações de uma casa convencional com um único 
elemento que cumprisse diversas funções, evitando 
mobiliário desnecessário. Assim nasceu o Living Cube, 
construído pela Remo Zimmerli, uma peça de mobília 
multifuncional, que pode cumprir diversas funções, 
contendo nomeadamente uma cama no 
topo, modalidades diversas de arrumação, espaço 
para televisão e secretária. 
Cada Living Cube é uma peça única personalizada 
e adaptada às necessidades específicas do seu 
utilizador e da divisão onde será colocado. 

The idea of this project, designed by Till Könneker, 
came about from his own need to get around the 
limitation of a conventional house with a single 
element that could taken several functions, doing 
away with unnecessary furniture. The Living Cube was 
thus born, built by Remo Zimmerli, a multifunctional 
piece of furniture, which can fulfil various functions, 
and in particular featuring a bed in the top, various 
storage solutions, space for a television and a desk.
Each Living Cube is a unique customised piece adapted 
to the specific requirements of its user and of the 
room in which it is to be placed. 

© ROB LEWIS
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Formado em arquitetura, Pedro Gadanho tem 
traçado um percurso profissional que vai 
muito além desta disciplina, pautando-o pela 
multidisciplinaridade e dividindo-se entre a 
curadoria freelance, as artes visuais, o ensino, o 
design e a escrita. Em 2012, venceu um concurso 
onde foi escolhido, entre 85 candidatos, para ser 
o novo curador de arquitetura contemporânea 
do Departamento de Arquitetura e Design do 
Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque, 
cuja coleção tem procurado internacionalizar, 
aumentando a visibilidade «dos vários focos de 
produção internacional de arquitetura».

Having studied architecture Pedro Gadanho has 
enjoyed a professional career reaching much 
farther than this subject, guided rather by its 
multidisciplinary nature, dividing his time between 
freelance curatorship, the visual arts, teaching, 
design and writing. In 2012 he was chosen, 
from 85 candidates, to be the new curator of 
contemporary architecture of the Architecture and 
Design Department at the Museum of Modern 
Art (MoMA) in New York, the collection of which 
he has tried to internationalise, increasing the 
visibility «of the various centres of international 
architecture production».

Pedro gadanHo
Pensar a Arquitetura ˙ Thinking Architecture
˙estela ataíde Texto Text ˙fernando guerra | fg+sg Fotografia Photography
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concentrado numa determinada área, o que não 
quer dizer que fique parado nela. Apesar de tudo, 
a curadoria é suficientemente aberta para incluir 
ainda um pouco o desenho de exposições, ter um 
lado da escrita, que é um lado que me interessa 
muito, ter um lado de contacto com a produção 
contemporânea de um ponto de vista crítico 
participando em conferências, etc. 

referiu a escrita, que tem estado sempre 
presente no seu percurso, nomeadamente 
através do seu blog e do livro Arquitetura 
em Público. usa-a para mostrar o seu ponto 
de vista?
É uma coisa que vem com relativa facilidade e que 
me permite pensar. E portanto tem sido sempre 
a base da minha atividade. É também a atividade 
que se pode fazer com menos constrangimentos 
porque não está associada nem a uma 
necessidade de emprego. Permite realmente que 
o pensamento seja livre e que possa portanto ser 
também experimental. E nesse sentido a escrita 
permite realmente uma liberdade que outros 
campos não permitem e talvez seja por isso 
que me interessa tanto. 

Foi selecionado para o cargo no moma 
através de um concurso internacional. o 
que o distinguiu dos restantes candidatos? 
Presumo que o facto de ter uma experiência 
alongada com várias instituições no regime 
freelance, uma obra relativamente consistente 
e uma grande reflexão ao nível da produção 
contemporânea de forma transversal e global, 
nomeadamente através de escrever no blog 
[shrapnelcontemporary.wordpress.com], que de 
certa forma tornava transparente e público o meu 
pensamento sobre a arquitetura.

qual tem sido o maior desafio de se dedicar 
exclusivamente à curadoria no moma depois 
de um percurso tão multifacetado? 
Costumo dizer que tive a sorte de só ter que 
escolher aquilo que queria fazer quando fosse 
grande muito tarde. Portanto, pude experimentar 
várias formas de me exprimir, várias formas 
de pensar sobre arquitetura e neste momento 
acho que é muito interessante o facto de estar 

you were given your post at moma through 
an international recruitment process. what 
set you apart from the other candidates?
I presume the fact of having extensive experience 
with various institutions as a freelancer, a 
relatively consistent portfolio and having reflected 
greatly in terms of contemporary production 
across the board and globally, in particular through 
writing my blog [shrapnelcontemporary.wordpress.
com], which in a certain way clarified my stance on 
architecture and made it public.

what has been the greatest challenge of 
dedicating your time exclusively to being 
a moma curator after such a multifaceted 
career?
I tend to say that I was lucky in only having to 
choose very late in life what I would really like 
to do when I grow up. I was therefore able to 
experiment with various forms of self expression, 
various ways of thinking about architecture and 
at the moment I think that it is very interesting to 

be focused on a given area, which doesn’t imply 
being stuck in it. At the end of the day, curatorship 
is open enough to also include a little exhibition 
design, to have a writing side to it, which is 
something that interests me greatly, to have an 
element of contact with contemporary production 
from a critical point of view by taking part in 
conferences, etc.

you mentioned writing, which has always 
been present in your career, in particular 
through your blog and the book Architecture 
in Public. do you use it to bring across your 
point of view?
It is something that comes with relative ease and 
which allows me to think. And therefore it has 
always been the base of my work. It is also the job 
that can be done with fewer constraints because 
it isn’t associated with a need for employment 
either. It really allows your thoughts to fly and 
for you to be experimental too. And in this way 
writing affords you a freedom that other fields do 
not and maybe this is why it interests me so much.

© NuNO ANDRÉ SANTOS

© PEDRO GADANHO
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o cargo no moma significou abandonar a prática da 
arquitetura. É uma decisão que lhe pesa?
Obviamente teria prazer em continuar a pesquisa que estava 
a fazer, mas a verdade é que as condições económicas 
também não estavam muito propícias a essa continuação. 
Poderia ser que, se continuasse disponível, as encomendas 
surgissem, mas a partir do momento em que surgiu esta 
outra hipótese, pareceu-me que valia a pena suspender essa 
atividade nem que fosse temporariamente. 

apostou muito na cor nos seus projetos de 
arquitetura. porquê?
A cor era um elemento fundamental que vinha de uma 
perceção que eu tinha de que os arquitetos em situações 
periféricas como Portugal viam um pouco a arquitetura 
moderna como uma arquitetura a preto e branco. Ao fazer 
as primeira viagens, a ver arquitetura, a ver o Le Corbusier, 
perceber que a cor tinha um papel tão importante foi uma 
experiência com muito impacto. Depois, também tinha uma 
grande apreciação por diversos pintores, como o Rothko, que 
sempre me inspiraram a nível do uso da cor e isso tornou-se 
numa espécie de uma investigação paralela na arquitetura 
que eu ia fazendo. 

your position at moma has meant having to 
stop practicing architecture. is this a decision 
you regret?
Obviously I would like to continue the research I was 
doing, but the truth is that the economic situation wasn’t 
particularly favourable to continuing. It could be that if I 
still offered my services that commissions would come in, 
but as soon as this other solution appeared, I felt that it 
made sense to stop this activity, at least temporarily.

you focused a great deal on colour in your 
architecture. why?
Colour was a fundamental element that came from a 
belief I had that architects out on the edge, such as 
Portugal, saw modern architect a little like architecture in 
black in white. When I made my first trips abroad, to see 
architecture, to see Le Corbusier, I realised that colour had 
such an important role; it was an experience that affected 
me greatly. Then, I also really enjoyed the work of various 
painters, such as Rothko, who also inspired me when it 
came to using colour, and this became a kind of parallel 
research into architecture that I was doing. 

com a arquitetura em crise em portugal e no mundo, 
que conselho oferece aos jovens arquitetos? 
Este de que tudo é possível e portanto não se limitem à 
ideia de que fazer arquitetura será fazer um edifício de 
habitação multifamiliar ou trabalhar numa empresa para 
realizar determinado tipo de projetos – essa é certamente 
uma hipótese para aqueles que o consigam, mas há outras 
formas de chegar a fazer arquitetura e nem todas elas 
muito óbvias e se calhar as mais inovadoras serão as 
mais apreciadas. 

sente que a arquitetura precisa de evoluir? 
A arquitetura não é só construção, é uma produção cultural 
e portanto é produzir cultura tal como as artes visuais 
ou o cinema. Há muitos problemas nas nossas cidades, 
há muita coisa para recuperar, para reconstruir, e, se os 
arquitetos tomarem mais iniciativa de perceber onde estão 
esses problemas e de, a seguir, proporem generosamente 
soluções, acaba por surgir um momento em que lhes é 
reconhecida esse generosidade e surgem as oportunidades 
de concretizar as ideias. 

with architecture in crisis in portugal and in 
the world, what advice would you give to 
young architects?
That anything is possible and therefore not to limit 
themselves to the idea that doing architecture will involve 
making a multifamily housing building or working in a 
company to carry out a given kind of projects – this is 
certainly one outcome for those who achieve it, but there 
are other ways of managing to do architecture and not all 
of them are that obvious, and maybe the most innovative 
will be the most appreciated.

do you feel that architecture needs to evolve?
Architecture isn’t just construction, it is a cultural 
production and therefore it is producing culture, just like 
the visual arts or film. There are many problems in our 
cities, there is much to be redeveloped, to be rebuilt, 
and, if architects look further into where these problems 
are and then generously propose solutions, a moment 
will eventually appear in which this generosity will be 
recognised and opportunities to materialise ideas will arise.
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Louis Vuitton tinha apenas 13 anos quando, em 
1835, embarcou numa viagem de descoberta, 
deixando a casa de família em Anchay, nas 
montanhas do Jura, e partindo rumo a Paris, a 
capital das infinitas possibilidades. Os dois anos 
seguintes, passados na estrada, transformaram-
-no no homem decidido e audacioso que, em 
1854, viria a criar a marca que se tornaria 
sinónimo universal de viajar com estilo. 
Desde os primeiros baús que desenhou aos 
elegantes trolleys de viagem da coleção 2013, a 
maison Vuitton tornou-se na aliada indispensável 
de exploradores, artistas e soberanos, 
adaptando cada criação aos seus fiéis clientes e 
apresentando-lhes uma promessa de aventura 
em cada uma das suas peças. 

Louis Vuitton was only 13 years old when, in 
1835, he set off on a voyage of discovery, leaving 
the family home in Anchay, in the Jura Mountains, 
and heading off towards Paris, the capital of 
endless possibilities. The two years that followed, 
spent on the streets, transformed him into the 
determined and daring man, who, in 1854, went 
on to create the brand that become synonymous 
with travelling in style.
From the very first trunks he designed to the 
elegant trolley cases in the 2013 collection, the 
Vuitton maison has become the essential ally of 
explorers, artists and sovereigns, adapting each 
creation to its loyal customers and presenting 
them with a promise of adventure in each of 
its pieces.

A Arte da Viagem
The Art of Travelling 
˙estela ataíde Texto Text ˙louis Vuitton; 1 © louis Vuitton / Koto Bolofo; 
2, 9, 10, 11 © louis Vuitton / lachlan Bailey; 4,8 © archives louis Vuitton Fotografia Photography
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* Workshop / Oficina Asnières, 1888* Louis Vuitton * Andrée Mielly, 1910

* Rue Scribe, 1871 * Workshop / Oficina Asnières, 1859

onde até aos dias de hoje os artesãos criam com 
precisão meticulosa objetos raros, desejáveis 
e duráveis. 
Adaptando as suas criações às necessidades dos 
seus clientes, a maison criou ao longo das décadas 
malas únicas, como a trunk-bed (que continha no 
seu interior uma cama desdobrável e acompanhou 
os exploradores do século XIX) e a Idéale, pensada 
para homens elegantes e desenhada para 
transportar cinco fatos, um sobretudo, dezoito 
camisas, roupa interior, quatro pares de sapatos, 
um chapéu, três bengalas e um guarda-chuva. 

Chegado a Paris em 1837, Louis Vuitton 
tornou-se aprendiz de Monsieur Maréchal, 
com quem aprendeu a arte de produzir caixas 
para transportar cargas preciosas. Depois de 
quase duas décadas a aperfeiçoar os seus 
conhecimentos de layetier, o ambicioso Vuitton 
abre, em 1854, a sua própria loja no número 4 
da Rue Neuve-des-Capucines, perto da Place 
Vendôme. Transformando o conceito de embalar 
objetos, cria a flat trunk, a primeira bagagem 
da era moderna que, ao contrário das suas 
antecessoras de topo arredondado, tinha tanto 
o topo como a base lisas, o que facilitava o seu 
transporte e arrumação.   
Rapidamente o seu espírito inventivo fez furor 
entre a elite parisiense e, com o crescimento do 
negócio, Louis Vuitton mudou a sua oficina para 
Asnières, uma pequena vila perto de Paris, 

Adapting its creations to the requirements of its 
customers, the maison created unique travel cases 
over the decades, such as the «trunk-bed» (which 
had a foldout bed in its interior and accompanied 
19th century explorers) and the Idéale, designed for 
elegant gentlemen to hold five suits, an overcoat, 
18 shirts, undergarments, four pairs of shoes, a hat, 
three canes and an umbrella.
The famous Damier (alternating brown and beige 
squares) and Monogram (comprising three floral 
motifs and the intertwined initials LV) patterns first 
appeared at the end of the 19th century. 

Arriving in Paris in 1837, Louis Vuitton became 
the apprentice of Monsieur Maréchal, with 
whom he learnt the art of producing boxes for 
transporting precious cargo. After almost two 
decades perfecting his skills as a layetier, in 1854 
the ambitious Vuitton opened his own shop at 
No. 04, Rue Neuve-des-Capucines, close to Place 
Vendôme. Transforming the concept of wrapping 
objects, he created the flat trunk, the first piece of 
luggage of the modern era, which, unlike its round-
topped predecessors, had a flat base and top, 
which made it easier to transport and to store.
His inventive spirit soon caused a stir among the 
Parisian elite and, with the increase in sales, Louis 
Vuitton moved his workshop to Asnières, a small 
town close to Paris, where to this day craftsmen 
create rare, desirable and durable objects with 
meticulous precision. 
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O peso corporal é o conjunto do peso da gordura e do tecido 
muscular. O peso gordo, ou Gordura Absoluta, refere-se apenas  
à gordura corporal.
É possível estar pesado sem ser gordo, ou seja, sem ter excesso 
de gordura corporal. A massa muscular, em si, é mais pesada do 
que a gordura, razão pela qual se pode aumentar de peso quando 
se começa a fazer musculação, por exemplo. 
O que nos faz mal não é ter um peso elevado, mas sim ter muita 
massa gorda. Porém, quem pesa mais 20 ou 30 quilos do que devia, 
é óbvio que esses quilos têm obrigatoriamente de ser perdidos, 
porque estão muito acima do peso desejável. Mas devem ser 
perdidos gradual e lentamente, para que o emagrecimento seja 
feito precisamente à custa da gordura, e não do músculo.
Quanto maior for a quantidade de gordura e menor for o tecido 
muscular, tanto mais força os músculos terão de fazer para 
deslocar o peso corporal total, o que resulta num esforço acrescido 
para o nosso coração. Além disso, a carga sobre as articulações 
torna-se perigosa e até a respiração fica mais difícil, logo, baixando 
a oxigenação do corpo, logo, comprometendo a distribuição de 
oxigénio e nutrientes por todas as células, incluindo as dos órgãos 
vitais, como o fígado, e o próprio cérebro.
Outra função muscular importante é a da queima de calorias. 
Quanto menos massa muscular houver, menos calorias se queima, 
mais acúmulo de massa gorda acontece. Para quebrar este ciclo 
vicioso deve fazer-se uma reeducação alimentar e iniciar um plano 
de atividade física, quer seja com exercício ativo ou por estimulação 
passiva, como, por exemplo, o Biotime da Clínica do Tempo, que 
através de estímulos elétricos permite em meia hora fazer o 
equivalente a 750 exercícios abdominais bem executados.

Body weight is the combination of the weight of fat and of 
muscular tissue. The ‘fat weight’ or Absolute Fat, refers only 
to body fat.
You can be heavy without being fat, that is to say, without having 
excess body fat. Muscular mass, in itself, is heavier than fat, 
which is the reason why you can put weight on when you start 
bodybuilding, for example.
What causes you harm, is not having a high weight, but rather 
having a lot of body fat. However, for anyone who weighs 20 or 
30 kilos more than they should, it is clear that these kilos have to 
be lost, because you are far above the desirable weight. But these 
kilos should be lost gradually and slowly, so that weight loss is 
precisely at the expense of fat and not of muscle.
The greater the quantity of fat, the lower the amount of muscle 
tissue, the more power the muscles will have to have to move the 
total body weight, which results in greater effort for the heart. 
In addition to this, the strain on joints becomes dangerous and 
also breathing becomes more difficult, thus reducing the body’s 
oxygenation and thus compromising the distribution of oxygen 
and nutrients to all the cells, including those of the vital organs, 
such as the liver and the very brain.
Another important muscular function is that of burning calories. 
The less muscular mass you have, the less calories are burnt, 
and the more body fat you accumulate. To end this vicious cycle, 
food re-education is required, and you should begin a plan of 
physical activity, whether this includes active exercise or passive 
stimulation, such as, for example, the ‘Biotime’ at the Clínica do 
Tempo, which in half an hour through electrical stimuli allows you 
to do the equivalent of 750 well executed abdominal exercises.   

o que é o peso gordo?
What is ‘fat weight’?

www.clinicadotempo.com
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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Os famosos padrões Damier (quadrados castanhos e beges 
alternados) e Monogram (composto por três motivos florais e pelas 
iniciais LV entrelaçadas) nasceram no final do século XIX. Hoje, são 
reconhecidos mundialmente como a imagem de marca da maison 
que, em 1987 se fundiu com a Möet Hennessy, dando origem ao 
grupo LVMH, líder mundial em marcas de luxo.
Pioneira na arte da viagem, com o passar dos anos a Louis Vuitton 
diversificou a sua oferta e tornou-se numa referência em bens de 
luxo, transformando cada uma das suas peças, de coleções ready-
-to-wear a acessórios de moda, num testemunho dos seus quase 
dois séculos de tradição e da sua busca constante pela perfeição.

Today they are recognised around the world as the trademark of 
the maison, which in 1987 joined with Möet Hennessy to form the 
LVMH group, world leader in luxury brands.
Pioneer in the art of travel, as the years have passed Louis Vuitton 
has diversified its product range and has become a leading name in 
luxury goods, transforming each of its pieces, from ready-to-wear 
collections to fashion accessories, into physical proof of almost 
two centuries of tradition and of its constant quest for perfection. 
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Da autoria de Foster + Partners, o ME Hotel, 
recentemente aberto em Londres, mais 
propriamente no coração de West End, resulta da 
construção de um novo hotel de 157 quartos com 
a recuperação de um antigo prédio recuperado 
para acomodar 87 apartamentos.
Do rés do chão do hotel, onde se encontra o 
charmoso lounge, seus restaurantes e bares, 
tem-se acesso aos quartos de linhas minimalistas, 
paletas monocromáticas e materiais luxuriantes. 
No décimo andar fica o terraço do hotel, uma 
espécie de oásis que oferece vistas soberbas 
sobre o rio e o horizonte de Westminster. uma 
sala de conferências, um ginásio e uma sala de 
cinema são outras das facilidades do Me Hotel.

Designed by Foster + Partners, the ME Hotel, 
recently opened in London, or more precisely 
in the heart of the West End, results from the 
construction of a new 157 room hotel and the 
restoration of an old building, now restructured 
to accommodate 87 apartments.
From the hotel’s ground floor, home to its 
charming lounge, its restaurants and bars, you 
can access the rooms of minimalist design, 
monochrome palettes and luxuriant materials.
The tenth floor features the hotel’s terrace, a kind 
of oasis offering superb views over the river and 
the Westminster skyline. A conference room, gym 
and screening room are other facilities offered by 
the Me Hotel.

me Hotel
Com o Olhar em Westminster 
With a View to Westminster
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙francisco guerrero Fotografia Photography

© BPR FOSTER + PARTNERS



96  ˙  D E S I G N H OT E L S ˙  h o u s et rend s h o u s et rend s  ˙  D E S I G N H OT E L S ˙  97  

Hotel da oliveira
Romantismo em Guimarães ˙ Romantic Guimarães
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙miguel oliveira - capta fotografia Fotografia Photography

Situado em pleno centro histórico de Guimarães, o Hotel 
da Oliveira, de quatro estrelas, nasce da reformulação da 
antiga Pousada Nossa Senhora da Oliveira. 
Combinando a preservada arquitetura regional com todo 
o conforto de uma moderna unidade hoteleira, o Hotel 
da Oliveira é composto por 20 unidades de alojamento, 

que contam com quatro suítes lux, três suítes júnior e 13 
quartos standard. Com decoração da reconhecida designer 
de interiores Paula Lobo, todos os quartos apresentam 
características singulares, sendo que são disponibilizados 
a todos os hóspedes conteúdos e ferramentas que lhes 
permitem tematizar os quartos e ter um contacto mais 
direto com o património cultural e histórico existente 
na cidade.
Com a intimidade própria de uma casa privada, o Hotel 
da Oliveira pretende afirmar-se como uma unidade de 
charme, onde todos os pormenores contam. A aposta no 
restaurante, de cozinha regional portuguesa, pretende 
acrescentar pretextos para uma visita a este hotel de 
alma romântica e genuína.

Located right within the historic centre of Guimarães, the 
four-star Hotel da Oliveira comes from the refurbishment 
of the former Pousada Nossa Senhora da Oliveira.
Combining preserved regional architecture with all the 
comfort of a modern hotel, the Hotel da Oliveira contains 
20 accommodation units, which include four ‘lux’ suites, 

three junior suites and 13 standard rooms. With décor 
created by renowned interior designer Paula Lobo, every 
room presents unique characteristics, with every guest 
enjoying the content and tools that provide the theme of 
the rooms, and having closer contact with the cultural and 
historic heritage found in the city.
With cosiness you would expect of a private home, the 
Hotel da Oliveira aims to be seen as a charm hotel, where 
every detail counts. The investment in the restaurant, 
serving Portuguese regional cuisine, is designed to add to 
the reasons for a visit to this hotel with its romantic and 
genuine soul.
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agora swiss nigHt Hotel
Natureza Pura ˙ Pure Nature
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙agora swiss night hotel Fotografia Photography

Com a chancela dos Hotéis Agora nasceu em Lausana, 
na Suíça, o Agora Swiss Night Hotel. Com a assinatura 
do gabinete Studio Hertrich & Adnet, o hotel de quatro 
estrelas pretende recriar um certo modo de vida suíço, 
divertido e contemporâneo.

Instalado num bairro calmo, o Agora Swiss Night Hotel fica 
localizado a apenas 280 metros da principal estação de 
comboios da cidade e muito próximo ao famoso Lago de 
Genebra. Da sua sala panorâmica de pequenos-almoços, 
instalada num andar superior do hotel, tem-se vistas 
de cortar a respiração do lago, dos Alpes e da cadeira 
montanhosa Jura, de 1720 metros de altitude máxima e que 
se espalha por território suíço, francês e alemão.
um centro de fitness com sauna, quartos equipados com ar 
condicionado e wireless são ainda algumas das vantagens 
deste hotel inspirado na noite de uma cidade vibrante, mas 
de braços abertos para a Natureza pura de Lausana, uma 
cidade que parece ter saído de um livro de contos de fadas.

under the Agora Hotels banner the Agora Swiss Night 
Hotel has now arrived in Lausanne, Switzerland. Designed 
by Studio Hertrich & Adnet, the four-star hotel aims to 
recreate a certain Swiss way of life, fun and contemporary.

Stood in a quiet neighbourhood, the Agora Swiss Night 
Hotel is located just 280 metres from the city’s central 
railway station and very close to the famous Lake Geneva. 
From its panoramic breakfast room, located on an upper 
floor of the hotel, guests enjoy breathtaking views of the 
lake, the Alps and of the Jura Mountains, 1720 metres at 
their highest and spread across Switzerland, France and 
Germany. A fitness centre with sauna, rooms fitted with air 
conditioning and wireless Internet are some more of the 
advantages of this hotel inspired by the night in the vibrant 
city of Lausanne, which nevertheless opens its arms wide 
to nature at its purest and appears as if it has fallen out 
of a fairytale book.
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Parkroyal on Pickering, in Singapore, redefines the concept 
of urban hotel by offering some 15 thousand square 
metres of gardens featuring swimming pools, waterfalls 
and green terraces, in addition to an exclusive upper 
terrace, which offers magnificent 360-degree views 
of Singapore. Strategically located at the entrance to 
Singapore’s financial district, the Parkroyal on Pickering 
is both a holiday and business hotel. China Town, the 

Parkroyal on Pickering, em Singapura, redefine o conceito 
de hotel urbano por oferecer cerca de 15 mil metros 
quadrados de jardins constituídos por piscinas, quedas de 
água e terraços verdes, bem como um exclusivo terraço 
superior que proporciona vistas magníficas de 360 
graus sobre Singapura. Estrategicamente localizado à 
entrada do distrito financeiro de Singapura, o Parkroyal 
on Pickering é em simultâneo um hotel de férias e de 

Parkroyal 
on Pickering
Oásis na Metrópole ˙ urban Oasis
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙patrick Bingham-hall Fotografia Photography
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trabalho. China Town, o Rio de Singapura e 
diversas lojas e locais de entretenimento são 
apenas algumas das atrações que convivem 
lado a lado com o Parkroyal on Pickering.
Para além dos quartos e suítes de aura 
contemporânea e do centro de bem-estar 
que inclui spa e um centro de fitness, o hotel 
oferece ainda uma experiência gastronómica 
enriquecedora, pois a sua cozinha congrega 
influências do mundo inteiro. 
um local interessante para quem não dispensa 
cidades agitadas mas que aprecia, em simultâneo, 
o silêncio dos jardins e dos espaços verdes.

Singapore River and a host of shops and 
entertainment venues are just some of 
the attractions rubbing shoulders with 
the Parkroyal on Pickering.
In addition to the contemporary style rooms 
and suites, and to the well being centre, which 
includes a spa and fitness centre, the hotel also 
offers guests a rewarding culinary experience, 
as its cooking feature influences from all over
 the world.
An interesting place for anyone who can’t do 
without busy city life, but who also enjoys the 
peace and quiet of gardens and green spaces.  
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ilHas de guernsey
Refúgio no Canal da Mancha 
Refuge in the English Channel
˙estela ataíde Texto Text ˙states of guernsey - 1,2,4,5,6 chris george; 3 nick despres Fotografia Photography

Foi em Guernsey que Victor Hugo encontrou o seu 
recanto e onde ao longo de 15 anos se refugiou 
do mundo e escreveu algumas das suas obras mais 
notáveis. Juntamente com Herm, Sark e Alderney, é 
uma das quatro Ilhas de Guernsey, que se apresentam 
como a opção ideal para uma escapadinha europeia. 

It was in Guernsey that Victor Hugo found his 
hideaway and where he took refuge from the world 
for 15 years, writing some of his most eminent works. 
Together with Herm, Sark and Alderney, this is one of 
the islands of the Bailiwick of Guernsey, which strikes 
as the ideal option for a European getaway.

A maior das quatro ilhas situadas no Canal da Mancha, 
Guernsey celebra ao longo de todo o ano a sua relação 
de proximidade com o mar através de uma série de 
eventos náuticos que, em parceria com os diversos 
festivais onde as flores e a culinária local são as 
estrelas, conquistam os visitantes que se deixam 
deslumbrar pela sua atmosfera lifestyle. 
A uma curta viagem de ferry de Guernsey, a pitoresca 
Herm resume-se a menos de 2 quilómetros e meio 
de comprimento e pouco mais que um quilómetro e 
meio de largura, pelo que pode ser explorada a pé por 
turistas que, isolados do mundo, podem desfrutar da 
tranquilidade da ilha para fazer um piquenique na praia 
Shell. Na igualmente pacata Sark, que não permite 

The largest of the four islands, located in the English 
Channel, Guernsey celebrates its close relationship 
with the sea through a series of nautical events 
throughout the year, which, in partnership with 
various festivals in which flowers and local food are 
the highlights, delight visitors who are blown away by 
the lifestyle enjoyed here.
A short ferry ride away from Guernsey, picturesque 
Herm is just a mile and half long and half a mile wide, 
meaning that tourists are easily able to explore 
it on foot and, isolated from the world, enjoy the 
peacefulness of the island by having a picnic on Shell 
Beach. On the equally diminutive Sark, where, like 
Harm, no cars are allowed, little can distract from 
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Capital of Serbia and one of the oldest cities 
of the Old Continent, since time immemorial 
Belgrade has been an important gateway, 
through which routes from Western and Eastern 
Europe pass.
Stood at the confluence of the Sava and the 
Danube, Belgrade is often described, thanks 
to this prime location, as the doorway to the 
Balkans and the gateway to Central Europe.

Belgrado

Capital da Sérvia e uma das mais antigas cidades 
do Velho Continente, Belgrado é, desde tempos 
imemoráveis, um importante ponto de passagem, 
onde caminhos oriundos da Europa Ocidental e 
Oriental se cruzam.
Situada na confluência do Sava e do Danúbio, 
Belgrado é muitas vezes descrita, graças a esta 
posição privilegiada, como a porta para os Balcãs 
e o portão de entrada da Europa Central. 

a circulação de automóveis (tal como Herm), nada 
distrai da beleza das falésias, dos vales românticos e 
das sedutoras baías isoladas. Composta por duas ilhas 
– Big Sark e Little Sark, Sark – a ilha incita ao contacto 
purificante com a natureza.
Já em Alderney, onde as atividades ao ar livre são 
um modo de vida, o charme antigo e as fortificações 
contam a história do quarto elementos das Ilhas de 
Guernsey, que transformam o Canal da Mancha num 
destino perfeito para fugir do bulício do quotidiano 
das metrópoles europeias. 

the beauty of the cliffs, the romantic valleys and from 
the stunning isolated bays. Made up of two parts – Big 
Sark and Little Sark – the island encourages contact with 
nature at its purest.
In Alderney, where open air activities are a way of life, 
old-world charm and the fortifications tell the history 
of the four parts to the Bailiwick of Guernsey, which 
transform the English Channel into the perfect 
destination to escape the rush of everyday life in 
Europe’s cities. 

Porta da Europa ˙ Europe’s Gateway
˙estela ataíde Texto Text ˙1,2 B.Jovanovic; 3 d.Bosnic Fotografia Photography
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Montanhas majestosas, esplêndidas florestas e um oceano imenso 
decoram esta acolhedora cidade situada na província canadiana da 
Colúmbia Britânica, na costa oeste da América do Norte. 
Profundamente multicultural, Vancouver disponibiliza um 
impressionante leque de influências culturais, artísticas e culinárias, 
que conferem a cada um dos seus bairros uma personalidade muito 
própria e um constante dinamismo. 
Já eleita a cidade mais green do Canadá, Vancouver tem trabalhado 
para, em 2020, ser a mais ecológica do mundo, tendo para isso 
vindo a apostar em vários aspetos, dos hotéis ambientalmente 
sustentáveis à imensa frota de táxis híbridos e à crescente ciclovia 
que atravessa a cidade e já alcançou os 300 quilómetros. 

Majestic mountains, splendid forests and a huge ocean embellish 
this friendly city located in the Canadian province of British 
Columbia, on the west coast of North America. 
Deeply multicultural, Vancouver reveals an impressive 
line-up of cultural, artistic and culinary influences, which give 
a very individual personality to each of its neighbourhoods and 
a constant vitality.
Already voted Canada’s greenest city, Vancouver has strived to 
become the world’s most ecological city by 2020, having focused 
on this in many aspects, from environmentally sustainable hotels, 
to the huge fleet of hybrid taxis and the growing cycle route that 
criss-crosses the city and has already reached a length of 
300 kilometres.

vancouver
Metrópole Ecológica ˙ Eco City
˙estela ataíde Texto Text ˙tourism Vancouver - 1 albert normandin; 
2 coast mountain photography; 3, 4 al harvey Fotografia Photography
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Com uma linha de costa que se estende ao 
longo de cem quilómetros sobre o mar Báltico, 
a descontraída capital finlandesa tem cerca 
de um terço do seu espaço coberto por áreas 
verdes, permitindo que se desfrute do ar livre 
em qualquer altura do ano, seja durante os dias 
amenos de verão ou os mágicos dias repletos 
de neve no inverno.
Sendo uma cidade compacta, Helsínquia 
é perfeita para explorar a pé, absorvendo 
tranquilamente a imensa variedade de 
restaurantes, bares e eventos que a tornam numa 
capital rica em ofertas culturais que conquistam 
tanto habitantes como visitantes.

With a coastline that stretches over one hundred 
kilometres along the Baltic Sea, about a third of 
the relaxed Finnish capital is made up of green 
spaces, allowing its residents to enjoy the open 
air no matter what time of year, whether during 
the mild days of summer or the magical 
snow-filled days of winter.
As this is a compact city, Helsinki is perfect 
for exploring on foot, calmly taking in the huge 
variety of restaurants, bars and events that 
turn it into a capital rich in cultural colour, to 
the delight of residents and visitors alike.

HelsínQuia
Beleza do Báltico ˙ Beauty of the Baltic
˙estela ataíde Texto Text ˙city of helsinki tourist & convention Bureau
1,4 niklas sjöblom 2 ewan Bell; 3 Juho Kuva - Visit finland Fotografia Photography
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De ambiente cosmopolita e moderno, Abu Dhabi encanta 
os seus visitantes pela sedutora simbiose entre o universo 
islâmico e as importações ocidentais. 
Além de capital e a segunda maior cidade dos Emirados 
Árabes unidos, é o centro da atividade política, industrial 
e cultural da confederação. Visualmente fascinante, Abu 
Dhabi combina edifícios históricos com algumas das mais 
futuristas estruturas do mundo, como o hotel Yas Viceroy 
Abu Dhabi.

aBu dHaBi
Encanto das Arábias ˙ Arabian Charm
˙estela ataíde Texto Text ˙abu dhabi tourism authority;
3 © Bjorn moerman – asymptote architecture & yas Viceroy abu dhabi Fotografia Photography

With its cosmopolitan and modern environment, Abu Dhabi 
charms its visitors with its alluring blend of the Islamic 
world and western influences.
In addition to being the capital and the second largest city 
of the united Arab Emirates, it is also the confederation’s 
centre for political, industrial and cultural activity. Visually 
fascinating, Abu Dhabi combines historic buildings with 
some of the most futuristic structures in the world, such 
as the Yas Viceroy Abu Dhabi hotel. 



h o u s et rend s  ˙  F u N & E AT I N G ˙  115  

F
u

N
 &

 E
A

T
IN

G

BiriBildou
Magia Circense ˙ Circus Magic
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙studiovd: n.Vavdinoudis - ch.dimitriou Fotografia Photography

Who said that stopping off to eat a gyro (Greek 
speciality) would ever be as fun as going to the 
circus? This may have been the motto that inspired 
that the Minas Kosmidis studio when designing 
Biribildou, a fun fast food restaurant right in heart 
of Athens.
Beginning with the concept of the wheel and 
everything that turns on itself, Biribildou (the name 
is derived from the Basque world biribildu) catches 
your attention from the outset with its exciting 

Quem disse que parar para comer um gyro 
(especialidade grega) não pode ser tão divertido 
como ir ao circo? Talvez tenha sido este o mote 
que inspirou o gabinete Minas Kosmidis na 
conceção do Biribildou, um animado restaurante 
fast food em plena cidade de Atenas.
Partindo do conceito da roda e de tudo o que 
gira sobre si mesmo, o Biribildou (nome derivado 
da palavra basca biribildu) logo cativa pela sua 
entusiasmante fachada. O dinamismo criado 
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façade. The dynamism created by the alternate use of 
yellow and red, the circus tent shaped lamps and two 
friendly horses (as if they just jumped off a carousel) 
are just some of the attractions that grab your 
attention on entering this magical circus universe. 
Once inside, surprises allusive to this world appear 
one after the next, such as the wooden panels hiding 
the kitchen, the bathrooms and the storehouse, which 
bring to mind the transport boxes used by a true 
travelling circus.

pela utilização alternada do amarelo e do vermelho, 
os candeeiros em forma de tendas de circo e dois 
simpáticos cavalos (como que saídos de um autêntico 
carrossel!) são apenas alguns dos apelos que aguçam 
a curiosidade de entrar neste mágico universo 
circense. uma vez lá dentro, as surpresas alusivas a 
este mundo sucedem-se, como os painéis de madeira 
que escondem a cozinha, os quartos de banho e o 
armazém, que remetem para as caixas de transporte 
utilizadas por um verdadeiro circo ambulante.

suPPercluB duBai
Santuário dos Sentidos
Sanctuary of the Senses
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙paul emous Fotografia Photography

Situado no luxuoso resort Jumeirah Zabeel Saray, em Palm 
Jumeirah, no Dubai, este sumptuoso ícone da vida noturna 
foi pensado ao pormenor pelo gabinete holandês Concrete, 
que dividiu os seus 1200 m2 em seis áreas distintas de jantar 
e de entretenimento. Entre o rubro Bar Rouge, o Balcon Noir, 
a alva Salle Neige com dois pisos de altura e chão revestido a 
mármore carrara branco, os hóspedes podem ainda escolher 
juntar-se ao chef Dominic Robinson numa das duas Chef’s 
tables ou optar pela dourada Salle d’Or para um convívio 
mais reservado.
Além dos mais requintados sabores da ementa, 
no Supperclub Dubai os visitantes são igualmente 
surpreendidos pelos jogos de luzes, pela música ou por 
performances artísticas coreografadas, mergulhando 
numa empolgante experiência noturna que compromete 
todos os sentidos.

Located in the Jumeirah Zabeel Saray luxury resort, on 
the Palm Jumeirah, this sumptuous nightlife icon has 
been meticulously designed by Dutch practice Concrete, 
which has divided its 1200 sqm into six different dining 
and entertainment areas. Beyond the red of the Bar 
Rouge, the Balcon Noir, and the white, two-storey Salle 
Neige with its white carrara marble flooring, guests can 
also choose to join chef Dominic Robinson at one of the 
two chef’s tables, or opt for the golden Salle d’Or for a 
more private experience.
In addition to the menu’s more sophisticated flavours, 
guests at the Supperclub Dubai are equally surprised by 
the lighting, by the music or by choreographed artistic 
performances, immersing themselves in an exciting 
nocturnal experience that wakes all the senses.
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rasoï
Caos Organizado
Organised Chaos 
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙adrien Williams Fotografia Photography

A Índia, com toda a sua profusão de aromas, cores e 
formas, inspirou o designer de interiores Jean de Lessard 
na conceção do Rasoï, um restaurante indiano de fusão 
situado em Montreal.
Foi com o propósito de dar forma às cores e aos sabores da 
cozinha indiana que Jean de Lessard criou um harmonioso 
jogo de contrastes através do recurso simultâneo a formas 
geométricas e orgânicas, materiais novos e reutilizados, 
cores vivas e neutras, texturas acetinadas e ásperas e uma 
variedade de estilos que evoca o passado colonial europeu.
Apesar do elemento central do projeto ser uma estrutura 
amarela perfurada que funde uma espécie de garbhagriha 
e de treliça, o teto é um dos componentes mais apelativos, 
quer pelos motivos florais provenientes da arte ancestral 
de tatuagens em henna, como pela paleta cromática que 
reflete o burlesco espírito de Bollywood.

India, with all its profusion of aromas, colours and shapes, 
has inspired interior designer Jean de Lessard when 
designing the Rasoï, a fusion Indian restaurant located 
in Montreal.
With the aim of giving life to the colours and flavours of 
Indian cooking, Jean de Lessard has created a harmonious 
interplay of contrasts through the simultaneous use of 
geometric and organic shapes, new and reused materials, 
bright and neutral colours, satin smooth and rough 
textures and a variety of styles that evoke the European 
colonial past. Despite the central element of the project 
being a yellow perforated structure that combines a kind 
of garbhagriha and lattice, the ceiling is one of the most 
attractive parts, both for floral motifs taken from the 
ancient art of henna tattooing, and for its colour palette 
that reflects the burlesque spirit of Bollywood.
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Beating to the rhythm of Kiev, the Odessa restaurant bears the 
name and the spirit of the city it is named after, a ukrainian refuge 
stood on the shores of the Black Sea. 
YOD Design Lab studio took upon itself to make the Odessa a cosy 
venue, the atmosphere of which results from the perception of its 
materials and lighting. In spite of its various different elements, 
anyone who pays a visit to the Odessa will certainly not forget 
its neutral shades, the ropes decorating the lounge island around 
which the main dining room develops, as well as the open kitchen, 
with its pair of imposing copper tandoors.

Palpitando ao ritmo de Kiev, o restaurante Odessa enverga antes 
o nome e o espírito da cidade homónima, um refúgio ucraniano 
plantado nas margens do Mar Negro.
O gabinete YOD Design Lab encarregou-se de fazer do Odessa um 
local acolhedor, cuja atmosfera resulta da perceção dos materiais 
e da iluminação. Apesar dos seus vários elementos distintivos, 
é certo que quem passa pelo Odessa não esquece os seus tons 
neutros, as cordas que adornam a ilha lounge em torno da qual se 
desenvolve a sala de jantar principal, bem como a cozinha aberta 
onde imperam dois tandoors em cobre.

odessa
Simplicidade Original
Original Simplicity
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙andrey avdeenko Fotografia Photography
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In spite of the fact of having rice as a food as its base, the 
Rice Home, opened in 2013 in the Chinese city of Guangzhou, 
has been designed by the AS Design practice to a conceptual 
approach based on a fun beehive. It has certainly achieved 
an original and dynamic visual impact, which results from the 
application of various light coloured hexagons (alluding to 
honeycomb) that stand out from the black background on 
which they are placed. 

Não obstante o facto de ter por base o arroz como alimento, 
a Rice Home, inaugurada em 2013 na cidade chinesa de 
Guangzhou, foi desenhada pelo gabinete AS Design com uma 
abordagem conceptual alicerçada numa divertida colmeia. 
Certo é que foi conseguido um impacto visual original e 
dinâmico que resulta da aplicação de diferentes hexágonos 
(alusivos a favos de mel) de cores claras que se destacam do 
fundo negro ao qual se sobrepõem.

rice Home
Colmeia Dinâmica
Dynamic Hive
˙carolina Xavier e sousa Texto Text
˙sing studio by sum sing Fotografia Photography
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leoBo Private reserve
Luxo em Ambiente Selvagem ˙ Luxury in the Wilderness
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙dookphoto.com Fotografia Photography

Rodeado pela região de Waterberg e com vistas de 
cortar a respiração sobre o vale Palala, a Reserva 
Privada do Leobo, na África do Sul, é a personificação 
do derradeiro luxo. 
Oferecendo total privacidade e exclusividade, os 
visitantes podem escolher entre ficar hospedados 
no lodge, usufruindo da clássica experiência 
africana, ou optar pelo The Observatory, uma villa 
privada que é quase uma obra de arte. Desenhada 
pelos renomados arquitetos Silvio Rech e Lesley 
Carstens, a casa é constituída por três suítes, um 
quarto adequado para crianças com ligação a um 
outro compartimento preparado para receber uma 
babysitter, uma piscina aquecida infinita, um deck 
com uma varanda coberta onde se pode usufruir do 
calor de uma fogueira ao anoitecer, um jacuzzi e um 
telescópio que permite observar as estrelas no céu 
incrivelmente limpo da zona. Caso a família queira 
trazer convidados, poderá sempre acomodá-los no 
lodge da reserva, com capacidade para 18 pessoas 
(14 adultos e quatro crianças). 

Surrounded by the region of Waterberg and 
with breathtaking views over the Palala Valley, 
Leobo Private Reserve, in South Africa, is the 
personification of ultimate luxury.
Offering the height in privacy and exclusivity, visitors 
can choose between staying in the lodge, enjoying 
the classic African experience, or opt for The 
Observatory, a private house, which is practically a 
work of art. Designed by renowned architects Silvio 
Rech and Lesley Carstens, the house features three 
bedroom suites, a bedroom suitable for children 
connected to another area set up to accommodate 
a babysitter, an infinite heated swimming pool, a 
deck with covered veranda, where you can enjoy the 
warmth of a fire as the night falls, a hot tub and a 
telescope allowing you to gaze at the stars in the 
area’s incredibly clear skies. In the event your family 
wants to bring guests with them, they can always 
stay in the reserve’s lodge, which has space for 18 
people (14 adults and four children).
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O serviço de mordomo, um chefe de cozinha 
experiente que prepara refeições gourmet 
com produtos locais e frescos, uma livraria, um 
helicóptero privado que permite sobrevoar a 
reserva e levar os hóspedes a um local escolhido, 
por exemplo, para fazer um piquenique, cavalos 
para percorrer a reserva, veículos para fazer 
safaris (no Leobo vivem girafas, búfalos e 
hipopótamos, entre outras espécies) e atividades 
para crianças são outras das facilidades deste 
resort, que apenas aceita reservas em regime de 
exclusividade. Quer se fique hospedado no lodge, 
quer se opte pelo The Observatory, a experiência 
obtida será sempre de relaxamento e de profundo 
contacto com a Natureza selvagem.

 The butler service, an experienced chef making 
gourmet meals with fresh local produce, a library, 
a private helicopter enabling you to fly over the 
reserve and take guests to a given place, for 
example, to have a picnic, horses to ride through 
the reserve, vehicles in which to go a safari (Leobo 
is home to giraffes, buffalos and hippopotamus, 
among other species) and activities for children 
are other amenities offered by this resort, for 
which reservations are only available on an 
exclusive basis. Whether you stay in the lodge, or 
you chose The Observatory, the experience you 
have will always be one of relaxation, and of the 
closest contact with the wilderness.

Cerro Místico, localizado na região de Lavalleja, no uruguai, 
é um pequeno hotel de seis quartos da autoria do gabinete 
FDS Arquitectos. 
Construído num local conhecido pelo seu turismo espiritual, no 
qual se podem encontrar túmulos indígenas e outros vestígios 
arqueológicos, o projeto destaca-se sem arrogância na paisagem. 
Funcionando a energia eólica e solar graças a moinhos de vento e 
painéis solares, o hotel dispõe de um grande terraço onde é possível 
fazer refeições com uma vista espetacular sobre a paisagem. 

Cerro Místico, located in the region of Lavalleja, in uruguay, is a
 small six-room hotel designed by FDS Arquitectos.
Built in a place known for its spiritual tourism, in which native tombs 
and other archaeological remains can be found, the project modestly 
stands out in the landscape. With wind and solar energy harnessed 
care of a wind turbine and solar panels, the hotel has a large 
terrace where you can enjoy meals with a spectacular view over 
the landscape.

cerro místico
Espiritual e Ecológico ˙ Spiritual and Ecological
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙José pampin Fotografia Photography
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Em Campos do Jordão, no Brasil, nasceu um hotel que 
pretende destacar a autenticidade do Brasil, mostrando o 
melhor do país ao resto do mundo. 
Desenhado pelo gabinete Candida Tabet Arquitetura, de 
São Paulo, o Botanique Hotel & Spa é constituído por seis 
espaçosas suítes ligadas ao edifício principal e 11 villas 
privadas com mais de 600m2 de jardins privados, espraiados 
por cerca de sete mil metros quadrados de vegetação 
luxuriante. A estes espaços junta-se o edifício principal com 
um lounge, um espaço para cinema, uma livraria com mais de 
400 títulos, todos de autores brasileiros, e o restaurante do 
hotel. O spa é outras das facilidades do Botanique. Em mais 
de mil metros quadrados estão oito salas de tratamento, 

In Campos do Jordão, in Brazil, a hotel has appeared that 
aims to highlight the authenticity of Brazil, showcasing the 
best of the country to the rest of the world.
Designed by the Cadida Tabet Arquitetura practice, 
from São Paulo, the Botanique Hotel & Spa features six 
spacious suites connected to the main building and 11 
private villas with more than 600 sqm of private gardens, 
spread out over some seven thousand square metres 
of lush vegetation. These spaces are joined by the main 
building with its lounge, a cinema space, a library with 
more than 400 works, all by Brazilian authors, and the 
hotel’s restaurant. The spa is another of the Botanique’s 
facilities. Over an area of more than one thousand square 

BotaniQue Hotel & sPa
O Brasil Também é Silêncio
Brazil is Silence Too
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙1,5 marcio scavone; 2,3,4 Botanique hotel & spa Fotografia Photography

uma suíte para relaxamento, saunas, uma piscina interior 
e uma exterior, e um pavilhão para fitness, que inclui um 
espaço para a prática da capoeira. O terraço do restaurante, 
com a sua lareira suspensa pronta a tornar as noites mais 
aconchegantes, completa a oferta de um hotel que é um 
mergulho no modo de vida brasileiro e um convite 
ao descanso.

metres there are eight treatment rooms, a relaxation suite, 
saunas, an indoor and outdoor swimming pool, and a fitness 
pavilion, which includes a space for doing capoeira. The 
restaurant’s terrace, with its suspended fireplace ready to 
make evenings all the more cosy, completes the amenities 
offered by a hotel that delves into the Brazilian way of life 
and invites relaxation. 
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Localizado a 2300 metros de altitude, no coração da 
estância de ski Val Thorens, no coração dos Alpes, o 
Altapura é o hotel cinco estrelas mais elevado da Europa. 
Com 88 quartos, incluindo 16 suítes, todas com vistas 
para os majestosos Alpes, três restaurantes, um terraço de 
amplas dimensões, um spa e um espaço para compras, o 
Altapura oferece um serviço de elevada qualidade, que lhe 
tem valido o apelido de palácio de ski. 
Para além de estar integrado na maior área para a prática 
deste desporto da Europa, o hotel providencia um sem 
número de facilidades para os amantes da modalidade, 
como por exemplo a loja onde se pode adquirir todo 
o equipamento necessário à sua prática. Os espaços 
elegantes e generosos, e a atmosfera quente e cosmopolita 
completam os atrativos de um hotel que se revela ideal para 
os amantes de ski que apreciem conforto. 

Located at an altitude of 2300 metres in the heart of the 
Val Thorens ski resort, in the heart of the Alps, Altapura is 
Europe’s highest five-star hotel.
With 88 rooms, including 16 suites, all with views over the 
majestic Alps, three restaurants, a large terrace, a spa and 
a shopping outlet, the Altapura offers high quality service, 
which has earned it the nickname «ski palace».
In addition to being part of Europe’s largest skiing area, 
the hotel offers an endless array of facilities for fans of 
the sport, such as, for example, a shop in which you can 
purchase all the equipment you could possibly need
for skiing.
Elegant and generous spaces, and the cosy and 
cosmopolitan atmosphere, complete the attractions of 
a hotel that proves ideal for comfort-loving ski fans. But 
Altapura isn’t just about skiing, indeed it can prove to be 

altaPura
No Conforto dos Alpes 
In the Comfort of the Alps
˙andreia Barros ferreira Texto Text ˙1,6 © tristan shu; 2,3,4,5 © l. di orio Fotografia Photography
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Mas nem só de ski vive o Altapura e, na verdade, 
ele pode revelar-se bastante atrativo também para 
aqueles que não praticam o desporto. O Spa Pure 
Altitude, com mais de mil metros quadrados, é uma 
das razões para rumar aos Alpes e relaxar. As suas 
setes salas, incluindo uma sala dupla, oferecem 
inúmeros tratamentos, como terapias com cores 
e com água. A piscina interior e exterior, a área de 
fitness, o jacuzzi, a sauna e o hamman completam 
a oferta. Para além disso, há os três restaurantes 
do hotel que têm uma oferta gastronómica 
diversificada. No 2.Mille.3 há pratos de inspiração 
asiática, no La Laiterie pode-se experimentar fondue 
e no Les Enfants Terribles-Val Thorens as opções 
são mais gourmet. 
Decorado com recurso a materiais nobres, como a 
madeira, e com detalhes que fazem lembrar uma 
atmosfera nórdica chique, o Altapura é sobretudo 
um hotel moderno e cosmopolita inserido num 
ambiente de pura fuga e deleite.

very appealing to those who do not ski. The Spa 
Pure Altitude, covering an area of more than one 
thousand square metres, is one reason for heading 
to the Alps and relaxing. Its seven rooms, including 
a double room, offer a range of treatments, such as 
colour therapy and water therapy. The indoor and 
outdoor swimming pool, the fitness area, the Jacuzzi, 
the sauna and the hammam complete the line-up. 
In addition to this, the hotel has three restaurants, 
offering a wide choice of cooking styles. In the 
2.Mille.3 you can dine on Asian inspired dishes; in La 
Laiterie you can enjoy a fondue and in Les Enfants 
Terrible-Val Thorens, the menu is more gourmet.
Decorated in fine materials, such as wood, and with 
details that recreate a chic Nordic atmosphere, 
Altapura is above all a modern and cosmopolitan 
hotel stood in a place of pure escapism and delight.  
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Apostando em materiais robustos em tons terra, esta 
estação a CAT apresenta coleções para homem, senhora e 
criança que se adaptam a todos os gostos e estilos de vida.
Das propostas mais glamorosas da Legendary Raw às 
pensadas para usar com materiais práticos como a ganga da 
linha 1904, a marca tem soluções para todos os momentos.
Além destas, a gama minimalista Code tem inspiração retro, 
a linha Casual conquista pelo seu conforto e versatilidade e 
os modelos Rugged contam com uma construção artesanal 
e robusta. Com um método patenteado pela CAT Footwear, 
em que metade do modelo é cosida (como uma bota de 
trabalho) e a outra metade é «cimentada» (como uns ténis), 
a coleção da iTechonology é simultaneamente resistente 
e confortável. Dentro da linha Active, a marca propõe duas 
abordagens: a Urban Outdoor, destinada aos que se movem 
na cidade, e a Street Active, prática e bastante fácil de usar.

Featuring tough materials in earthy shades, this season 
CAT presents collections for men, women and children that 
adapt to every taste and lifestyle.
From the more glamorous suggestions of Legendary Raw 
to those designed to be worn with practical materials such 
as denim of the 1904 range, the brand has solutions for 
every moment.
In addition to these, the minimalist range Code has a retro 
feel, the Casual range excels for its comfort and versatility 
and the Rugged models feature handcrafted and robust 
construction. With a method patented by CAT Footwear, 
in which half the model is sewn (like a work boot) and 
the other half is «cemented» (like some trainers), the 
iTechnology collection is both tough and comfortable. In 
the Active range, the brand proposes two approaches: the 
Urban Outdoor, designed for those who get about in the 
city, Street Active, practical and very easy to wear.

cat
Moda urbana ˙ urban Fashion
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Os dias mais frios de inverno trazem consigo novas 
aventuras e descobertas, para as quais é preciso estar 
devidamente preparado e equipado. 
Empenhada em encontrar novas formas de desempenho, 
garantindo sempre uma relação única entre estilo e 
conforto, a CLAE acrescentou três modelos à sua coleção 
outono-inverno 2013. Dotados de solas injetadas EVA, 
os modelos Gordon, Oscar e Starks proporcionam níveis 
máximos de leveza e amortização em cada passo. 
Desenhado para proteger, o modelo Starks proporciona 
o máximo desempenho, enquanto o Oscar combina um 
estilo familiar com a nova abordagem técnica e o Gordon 
é sofisticadamente simples. 

The cooler days of winter bring with them new adventures 
and discoveries, for which you need to be duly prepared 
and equipped.
Committed to developing performance levels, while always 
ensuring a unique relationship between style and comfort, 
CLAE has added three models to its autumn-winter 2013 
collection. Endowed with blown EVA outsoles, the Gordon, 
Oscar and Starks models make every step as light and 
cushioned as possible. Designed to protect, the Starks 
model provides the height in performance, while the Oscar 
combines a familiar style with a new technical approach 
and the Gordon is sophisticatedly simple.

clae
Caminhar com Conforto
Walking in Comfort

Peças contrastantes inspiradas em vitrais com 
padrões geométricos e no mundo do rock formam a 
Black Collection, um dos dois temas fortes da coleção 
outono-inverno 2013 da marca italiana Who*s Who.
A White Collection é, por sua vez, uma viagem em 
busca das tradições e cultura da América do Sul, que 
dá origem a uma coleção forte que tem como musa 
Amelia Earhart, famosa pela sua coragem e paixão 
pela aviação. 

Contrasting pieces inspired by stained glass windows 
with geometric patterns and by the rock world, the 
Black Collection, one of two strong themes in the 
autumn-winter 2013 collection from Italian brand 
Who*s Who.
The White Collection is, for its part, a journey 
in search of the traditions and culture of South 
America, which gives rise to a strong collection, 
the muse of which is Amelia Earhart, famed for 
her courage and passion for aviation.

wHo*s wHo
Preto & Branco
Black & White
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g-star
Volumes Contrastantes 
Contrasting Volumes

Young and eclectic, every season the uK’s Barbour 
presents various collections, each of which is versatile 
and adaptable to a range of consumers.
One of Barbour’s suggestions for the autumn-winter 
season is the dynamic Black Streak range, which rethinks 
the brand’s classic biker jacket, converting it into sexy and 
feminine styles. This range brings glamour to the day-to-
-day in embellishing the jackets made of indulgent fabrics, 
such as wool and cashmere with zips and studs. The black 
dominant in each suggestion gains special sheen thanks to 
the adjusted silhouettes, interrupted only by small touches 
of sophisticated red.

In the autumn-winter 2013 collection, the G-Star woman 
plays with different volumes, combining skinny jeans with 
loose fitting jackets and comfy woollen jerseys.
Stressing the feminine body, the 3301 Jeg Skinny, the latest 
skinny cut form G-Star, is the highlight of the denim items. 
Made with the height in elasticity, this model enjoys very 
high recovery, meaning it always returns to its original 
shape. At the opposite end of the scale in terms of volume, 
the star is the Polar XL jacket, the loose fitting cut of which 
is decorated with daring details, such as the square pocket.
Taking its inspiration from the armed forces, the brand has 
items boasting a military cut, in which the colours green 
and black predominate, in particular in the Rovic Parka and 
the Polar Duty Parka.

Jovem e eclética, em cada estação a britânica Barbour 
apresenta várias coleções, cada uma bastante versátil 
e adaptável a diferentes públicos. 
uma das propostas Barbour para a temporada outono-
-inverno é a dinâmica linha Black Streak, que repensa o 
clássico casaco de motociclista da marca convertendo-o em 
estilos sexy e femininos. Esta linha confere glamour ao dia 
a dia ao decorar os casacos feitos em tecidos indulgentes 
como lã e caxemira com fechos e tachas. O preto dominante 
em cada proposta ganha um brilho especial graças às 
silhuetas ajustadas, sendo apenas interrompido por 
pequenos toques de vermelho sofisticado. 

Na coleção outono-inverno 2013, a mulher G-Star joga com 
diferentes volumes, combinando calças de ganga justas 
com blusões largos e acolhedoras camisolas em lã. 
Realçando o corpo feminino, a 3301 Jeg Skinny, o mais 
recente corte justo da G-Star, é o destaque das peças em 
ganga. Fabricado com máxima elasticidade, este modelo 
integra uma recuperação elevada, voltando sempre à sua 
forma original. No extremo totalmente oposto no que a 
volumes diz respeito, o destaque vai para o blusão Polar XL, 
cujo corte largo é decorado com detalhes ousados como o 
bolso quadrado. 
Apostando nas forças armadas como inspiração, a marca 
propõe peças de corte militar onde predominam os tons 
de verde e preto, nomeadamente a Rovic Parka e a Polar 
Duty Parka. 

BarBour
Versatilidade Britânica
British Versatility
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Para a diretora criativa Frida Giannini, a mulher Gucci 
«usa vestidos esculpidos com grafismos puros», 
seduzindo com a sua «feminilidade perigosa». 
Por isso, nesta estação a Gucci apresenta 
silhuetas elegantes e estruturadas com um toque 
sexy e irreverente. Nos looks meticulosamente 
pensados, materiais como a pele, a seda e a lã são 
apresentados em tons cor de vinho, ferrugem, 
verde musgo e azul cerúleo sobre preto. 

For creative director Frida Giannini, the Gucci woman 
«wears sculpted dresses with pure graphics», 
seducing with her «dangerous femininity».
As such, this season, Gucci presents elegant and 
structured silhouettes with sexy and irreverent 
touch. In the meticulously worked looks, materials 
such as leather, silk and wool are presented in wine, 
rust, moss green and sky blue on black.

O Atlântico é o ponto de partida da Hemisferio 
Collection, uma viagem pelos oceanos onde 
Ocidente e Oriente se encontram no momento 
em que o Pacífico alcança o Índico. 
Enriquecida por cada latitude e longitude, a coleção 
outono-inverno da portuguesa Guava abraça o 
planeta na sua totalidade, apresentando sapatos 
que assentam numa dança étnica, onde reinam os 
densos tons terra e os profundos azul petróleo. 

The Atlantic is the starting point for the Hemisferio 
Collection, a journey across the oceans where west 
and east meet at the moment the Pacific reaches 
the Indian Ocean.
Enriched by every latitude and longitude, the 
autumn-winter collection from Portugal’s Guava 
embraces the planet as a whole, presenting shoes 
based on an ethnic dance where dense earthy 
hues and deep teal are king.

gucci
Femme Fatale 
 

guava
Percorrer o Globo
Globetrotting
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unindo-se pela primeira vez, a Converse e a Maison 
Martin Margiela fundiram forças numa colaboração que 
incorpora o espírito de cada uma das marcas, combinando 
a individualidade Converse com a criatividade Margiela. 
O resultado desta união é uma coleção de ténis avant-
-garde, onde os salpicos de tinta branca tornam cada par 
exclusivo e sem igual. Nesta linha, os modelos Cuck Taylor 
All Star e Jack Purcel são pintados à mão com tinta branca, 
que depois de secar estala naturalmente, revelando as 
cores originais existentes sob a camada alva: vermelho, 
preto, azul-marinho e amarelo vintage. Quanto mais os ténis 
são usados, mais a sua personalidade oculta é revelada, 
sendo uma surpresa a cada utilização. 

Joining forces for the very first time, Converse and Maison 
Martin Margiela come together in a collaboration that 
embodies the spirit of each of the brands, combining the 
individuality of Converse and the creativity of Margiela.
The result of this union is a collection of avant-garde 
trainers, in which flecks of white paint make each pair 
unique and unlike any other. In this range, the Chuck Taylor 
All Star and Jack Purcel models are hand painted with white 
paint, which after drying cracks naturally, revealing the 
original colours under the white layer: red, black, navy and 
vintage yellow. The more the trainers are worn, the more 
their hidden personality is revealed, surprising each time 
they are put on.

converse
Parceria Criativa ˙ Creative Partnership

É pela lente do fotógrafo contemporâneo Peter Lindbergh, 
mestre da fotografia a preto e branco, que descobrimos 
a coleção outono-inverno da Porsche Design.
A segunda linha apresentada pelo diretor criativo Thomas 
Steinbrueck, famoso pela sua elegância cool, teve como 
inspiração volumes geométricos e formas arquitetónicas, 
que se materializam em peças onde o preto é dominante. 
Materiais nobres como pele de cordeiro premium conferem 
estrutura e apelo táctil a esta coleção profundamente 
elegante, que reflete na perfeição a essência 
Porsche Design.

Through the lens of contemporary photographer Peter 
Lindbergh, master of black and white photography, 
we discover the autumn-winter collection from
 Porsche Design.
The second range presented by creative director Thomas 
Steinbrueck, famous for his cool elegance, takes its 
inspiration in geometric volumes and architectural forms, 
which are materialised in pieces where black predominates.
Fine materials such as premium lambskin bring structure 
and touch appeal to this deeply elegant collection, which 
perfectly reflects the essence of Porsche Design.

PorscHe design
Elegância Geométrica ˙ Geometric Elegance
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A quantidade de alimentos que estão disponíveis todos 
os dias nos supermercados e à nossa mesa faz com 
que não nos apercebamos de que existem produtos de 
elevada qualidade biológica que são tão vulgares como 
a maçã, o germe de trigo ou o tomate. São alimentos 
superpoderosos que encaramos como vulgares, pequenas 
maravilhas nutritivas às quais quase não reconhecemos 
o mérito de serem muito importantes para a saúde.
Mas é possível aumentar o reconhecimento que temos 
pelos alimentos que estão sempre à nossa disposição e 
transformá-los em verdadeiros superalimentos, apenas 
com pequenos truques, adições e substituições. 
Nesta questão de substituir uns alimentos por outros 
temos o leite, vulgarmente usado para fazer, por 
exemplo, puré de batata, para deixar este prato mais 
fofo. Infelizmente, também nós sentimos esse efeito 
e ficamos um pouco mais redondinhos. O segredo está 
em trocar o leite normal por leite evaporado desnatado, 
que é mais espesso e torna as coisas mais cremosas, 
mas sem gordura, alem de fornecer o triplo do cálcio 
por cada chávena.
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alimentos superpoderosos
Superfoods 

The amount of food available everyday in the supermarket 
or at your table means that we are become unaware that 
there are products of great biological quality as simple as 
the humble apple, or wheat germ and tomatoes. They are 
superfoods that we see as being nothing special, small 
nutritional wonders in which we almost fail to recognise 
the merit of them being very important for your health.
But we can increase the respect we give to foods that 
are always available to us and transform them into 
genuine superfoods, just with small tricks, additions 
and replacements.
In this matter of replacing some foods for others, milk is 
a prime example, commonly used to make, for example, 
mashed potato, to make it creamier. unfortunately, we 
feel the effect of this too, and we become a little rounder. 
The secret lies in swapping normal milk for skimmed 
evaporated milk, which is thicker and makes things 
creamier, but without the fat, as well as supplying 
triple the amount of calcium per serving.  

Além deste segredo da substituição de uns alimentos 
por outros, podemos acrescentar alguns elementos 
à confeção habitual dos pratos, enriquecendo-os e 
tornando-os mais nutritivos. Temos o amido de milho, que 
pode ser adicionado à sopa aguada ou a caldos leves para 
os transformar numa refeição mais saudável e saborosa. 
O milho possui um antioxidante chamado zeaxantina, que 
ajuda a proteger a visão ao aumentar a concentração do 
pigmento da mácula.
Vamos continuar a fazer trocas para tornar a refeição mais 
saudável. Desta vez escolhemos os flocos de aveia, um 
cereal com um grande poder depurativo e desintoxicante. 
É muito nutritivo, sendo uma escolha de primeira água 
para substituir as tostas ou pão ralado na confeção de 
hambúrgueres, rolo de carne e empadão. A aveia tem 
fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol e melhora o 
trânsito digestivo, e ainda contém glucanos, um elemento 
que já se provou aumentar as células naturais de defesa 
do organismo.
Há um ingrediente que pode ser adicionado a pratos 
de chili que com toda a certeza fará as delícias dos mais 
gulosos: parece estranho, mas deite dois pedaços de 
chocolate negro para tornar o chili mais saboroso e para 
usufruir do benefício dos flavonóides e dos polifenóis, 
que podem diminuir em 20% o risco de doenças 
cardiovasculares. Além desta boa notícia, o chocolate, 
usado com moderação, obviamente, também impede 
a oxidação do mau colesterol.

In addition to this secret of replacing some foods with 
others, we can add some ingredients to how we usually 
prepare dishes, enriching them and making them more 
nutritious. We have cornstarch, which can be added to 
watery soup or to light broths to transform them into a 
healthier and tastier meal. Corn has an antioxidant known 
as zeaxanthin, which helps protect sight and increases the 
concentration of the pigment of the macula. 
Let’s continue swapping things to make meals healthier. 
This time, let choose oats, a cereal with great cleansing 
and detoxifying power. It is very nutritious, and a first 
class choice for replacing toast or bread crumbs when 
making hamburgers, meatloaf or pies. Oats contain 
soluble fibre which helps reduce cholesterol and improves 
digestion, and also contain glucans, an element that has 
been proved to increase the body’s natural defence cells.
There is an ingredient that can be added to chilli dishes, 
which will certainly please the sweet-toothed among 
you: it may seem strange, but add a few piece of dark 
chocolate to make the chilli more flavoursome and to 
enjoy the benefit of flavonoids and polyphenols, which 
can reduce the risk of cardiovascular disease by 20%. In 
addition to this piece of good news, chocolate, used in 
moderation of course, also prevents the oxidation of 
bad cholesterol.
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O que é verde é bom, mas mesmo aqui há uns verdes 
melhores do que outros e nesta área quanto mais escuro, 
melhor. Por isso, continue a juntar o verde às suas sandes, 
mas troque de ingrediente. Em vez de usar uma folha 
de alface tipo iceberg, aquela variedade quase branca 
e de sabor demasiado suave, use espinafre... porque na 
verdade o espinafre não tem de ser cozinhado para ser 
saboroso. Além do velho esparregado ou da sopa, este 
vegetal é excelente em saladas, utilizado cru. O espinafre 
cru e fresco tem um sabor intenso muito agradável que 
substitui na perfeição outros vegetais para saladas, ou é 
excepcional para complementar alface e dar-lhe um toque 
exótico e requintado. uma chávena de espinafre fresco é 
muito rica em folato, ou ácido fólico, que ajuda a reduzir o 
risco de ataque cardíaco. 
Há outra coisa que pode acrescentar às saladas e aos 
legumes, crus ou cozinhados: nozes e amêndoas. Claro que 
são alimentos calóricos e, por isso, devem ser consumidos 
com moderação, mas são excelentes fontes de vitaminas, 
minerais e antioxidantes. A amêndoa, por exemplo, é rica 
em vitamina E, um antioxidante de eleição, que além de 
promover a juventude ajuda a reduzir o risco da doença 
de Alzheimer em cerca de 70%, segundo um estudo do 
National Institute on Aging, dos Estados unidos.
Estes são apenas truques para usar no dia-a-dia, de forma 
a substituir ingredientes pobres por outros mais ricos 
ao mesmo tempo que usufrui de sabores agradáveis e 
delicados. Nunca é demais recordar que a melhor forma 
de termos uma alimentação equilibrada e adequada às 
nossas necessidades reais é recorrer ao conselho de um 
especialista em Nutrição, que pode, através da nossa 
história de vida, prescrever um plano personalizado e 
em sintonia com o nosso ritmo, o nosso tempo e o 
nosso peso e medida. 

Anything green is good, but even here there are some 
greens that are better than others and in this sense, the 
darker the green, the better. So, continue to add green 
ingredients to your sandwiches, but change them. Instead 
of using an iceberg lettuce leaf, that almost white variety, 
poor in flavour, choose spinach...because spinach does 
not need to be cooked for it to be tasty. Besides creamed 
spinach or soup, this leafy green is excellent in salads, 
used raw. Raw, fresh spinach has a very pleasant intense 
flavour that perfectly replaces other vegetables in salads, 
and is exceptional as a complement for lettuce, giving an 
exotic, sophisticated touch. A serving of fresh spinach is 
very rich in folate, or folic acid, which helps reduce the risk 
of heart attack. 
There is something else that you can add to salads and 
to vegetables, raw or cooked: walnuts and almonds. 
Of course these have many calories and, as such, they 
should be consumed in moderation, but they are excellent 
sources of vitamins, minerals and antioxidants. Almonds, 
for example, are rich in vitamin E, an excellent antioxidant, 
which in addition to having anti-aging properties, helps 
reduce the risk of Alzheimer’s by about 70%, according to 
a study by the uS National Institute on Aging.
These are some tricks to use in your day to day lives, so 
as to replace poor ingredients for other richer ones, while 
at the same time enjoying pleasant and delicate flavours. 
You can never say it too often, but the best way to enjoy 
a balanced diet, that fits your real requirements, is to ask 
the advice of a specialist in nutrition, who can, through 
your life story, prescribe a personalised plan that matches 
your rhythm, your time, your weight and measurements. 
But, even on your own, you can start to have a more 
balanced diet, by opting instead for vegetables of 
every colour as the foundation to your diet, including 

vegetables, fruit, cereals and nuts, prioritising fish and 
white meats over red meat, but even then, always in small 
quantities, and paying attention to portion sizes. You 
should eat little and often, throughout the day, always 
opting for food low in calories, which brings us back to 
vegetables again. It is worth remembering that vegetables 
also contain proteins, as in the case of legumes, which 
include soya, tofu and seitan, mushrooms and even rice. 
One of the best combinations, with all the amino acids 
needed for the body, is a humble dish of rice and beans. 
And amino acids are what make the proteins. 
Start taking care of your diet today, so that you 
can become healthier and live for longer. 

Mas mesmo sozinho pode começar a ter uma alimentação 
mais equilibrada, preferindo os vegetais de todas as cores 
como base da sua dieta, incluindo legumes, frutas, cereais 
e frutos secos, dando primazia ao peixe e carnes brancas 
sobre a carne vermelha, mas mesmo assim sempre em 
pouca quantidade, e tendo atenção à porção de alimentos 
que ingere. Devemos comer pouco e várias vezes por dia, 
optando sempre por alimentos de baixo valor calórico, 
o que nos faz regressar aos vegetais. Lembre-se que 
os vegetais também têm proteínas, como é o caso das 
leguminosas, onde se encontra a soja e o tofu ou seitan, 
dos cogumelos e mesmo do arroz. uma das melhores 
combinações, com todos os aminoácidos necessários ao 
nosso organismo, é o humilde arroz com feijão. E são os 
aminoácidos que formam as proteínas.
Comece hoje a cuidar da sua alimentação, para se tornar 
mais saudável e viver mais tempo.
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Elegante e sofisticada, a coleção Tour de Paris 
convida a redescobrir a Cidade Luz, recordando 
a magia inigualável da cidade mais romântica do 
mundo através de uma viagem pela sua história, 
com passagem pelas linhas suaves e sinuosas da 
Art Noveau. 
Ricas em detalhes criativos, as carteiras da 
marca portuguesa Manjerica são pensadas 
para mulheres que gostam de expressar a 
sua personalidade através de peças originais 
e intemporais. 

Elegant and sophisticated, the Tour de Paris 
collection invites you to rediscover the City of 
Light, recalling the unrivalled magic of the world’s 
most romantic city on a journey through its 
history, passing through the soft and sinuous 
lines of Art Nouveau.
Rich in creative details, the bags from the 
Portuguese brand Majerica have been designed 
for women who like to express their personality 
through original and timeless pieces.

manjerica
Paris Intemporal
Timeless Paris

© ISMAEL PRATA
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De extrema utilidade para quem viaja frequentemente grandes 
distâncias, como os pilotos, o BR 03-51 GMT Carbon, a nova 
adição Bell&Ross à coleção Aviation, permite graças à função GMT 
(Greenwich Mean Time) saber simultaneamente a hora em dois 
pontos distintos do planeta. 
No mostrador principal, os ponteiros brancos indicam a hora do país 
de chegada, enquanto no pequeno contador junto das 6 horas um 
ponteiro laranja mostra a hora do país de origem. 

Extremely useful for anyone who often travels long distances, 
such as pilots, the BR 03-51 GMT Carbon, Bell&Ross’ latest addition 
to the Aviation collection, allows you to read the time in two 
different points on the planet at the same time thanks to the GMT 
(Greenwich Mean Time) function.
On the main dial, the white hands display the time in the 
destination country, while in the small counter next to 6 o’clock 
an orange hand reveals the time of the country of origin. 

Bell&ross 
Orientação em Viagem 
Travel Savvy 

Para a temporada outono-inverno a Pinko apresenta uma 
coleção ideal para mulheres cosmopolitas, que se adaptam 
rapidamente a novas situações. Apostando em duas 
novas linhas – Leather e Eco Leather –, a marca italiana 
criou acessórios que desempenham um papel especial 
ao oferecerem uma larga variedade de soluções para os 
diferentes momentos do quotidiano. Enquanto acessórios 
em pele, como os cintos que marcam a cintura, transformam 
cada outfit numa experiência sensorial, com linha Eco 
Leather a Pinko apresenta alternativas eco-friendly feitas 
em pele falsa. 

For the autumn-winter season, Pinko presents an ideal 
collection for cosmopolitan women, who quickly adapt to 
new situations. Focusing on two new ranges – Leather 
and Eco Leather – the Italian brand has created accessories 
that play a special role in offering a wide range of solutions 
for the different moments of day-to-day life. Whereas 
the leather accessories, such as belts that highlight the 
waistline, transform each outfit into a sensorial experience, 
with the Eco Leather range Pinko presents eco-friendly 
alternatives made in fake leather.

Pinko
Verdadeiro & Falso
Real & Fake

No mundo de Donatella Versace, Vunk é a 
definição do punk nos dias que correm, um 
punk com um novo glamour e um espírito 
rock’n’roll renovado. 
Forte e cheia de energia, a coleção Vunk 
reflete a essência arrojada da Versace, 
apresentando acessórios ricos em detalhes 
metalizados. Na estação mais fria, também as 
carteiras são destemidas, surgindo em peles 
coloridas adornadas com fivelas em formato 
de pregos, numa atitude decididamente punk. 

In the world of Donatella Versace, Vunk is the 
definition of punk for today’s world, a punk 
with a new glamour and renovated spirit of 
rock ‘n’ roll.
Powerful and full of energy, the Vunk 
collection reflects the daring essence of 
Versace, presenting accessories rich in metal 
detailing. For the coldest season, Versace’s 
Vunk bags are also daring, in colourful 
leathers with nail shaped buckles, in a 
decidedly punk attitude.  

versace
O Novo Punk
The New Punk
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Tendo como protagonistas homens visionários, que 
perseguem incansavelmente os seus sonhos, a coleção 
outono-inverno da Antony Morato apresenta acessórios 
que tiram o melhor partido do estilo de vida de cada um. 
Apostando em tons quentes e materiais elegantes, a marca 
italiana propõe gravatas, laços, cintos, chapéus e outros 
acessórios marcantes que devem ser usados com atitude. 
Fundada em Itália em 2007, a Antony Morato nasceu da 
ideia dos irmãos Lello, Giovanni e Tania Calderelli de criar 
um produto transversal com um estilo muito próprio.    

With visionary men, who tirelessly pursue their dreams, 
at its heart, the autumn-winter collection from Antony 
Morato presents accessories that make the very most of 
everyone’s lifestyle.
Focusing on warm colours and elegant materials, the Italian 
brand brings us ties, bow ties, belts, hats and other striking 
accessories that should be worn with attitude. Founded 
in Italy in 2007, Antony Morato results from the idea of 
siblings Lello, Giovanni and Tania Calderelli to create an all- 
-encompassing product with a very particular style.

antony morato
Moda Com Atitude
Fashion with Attitude

No ano em que comemora o seu 40º 
aniversário, a Pepe Jeans divide a 
coleção outono-inverno em linhas de 
características muito distintas. 
Enquanto a Cool Boho reinterpreta 
o look boémio com padrões étnicos 
e florais e malhas grossas, as peças 
Portobello canalizam uma estética 
grunge, apoiando-se em t-shirts 
oversized combinadas com skinny jeans. 
A interpretação espirituosa de clássicos 
londrinos como o trench coat marca a 
Brit Chic, enquanto a linha Warhol recorre 
a imagens de Andy Warhol para criar 
roupa e acessórios em cores fortes e a 
linha 73 apresenta silhuetas rock chic. 

PePe jeans
40º Aniversário 
40th Anniversary

diesel
Viajar com Estilo
Travelling in Style

Pensada para um homem moderno, que valoriza 
acessórios únicos, o saco de viagem Roy-We reflete a 
contemporaneidade da coleção outono-inverno da Diesel. 
Parte da linha masculina Diesel Black Gold, o Roy-We segue 
o conceito urbano da coleção, marcada por uma estética 
sofisticada onde o design contemporâneo resulta em 
acessórios cosmopolitas onde está bem patente o 
ADN Diesel. 

Designed for a modern man, who values unique accessories, 
the Roy-We travel bag reflects the contemporary feel of 
the autumn-winter collection from Diesel. Part of the Diesel 
Black Gold men’s range, the Roy-We follows the urban 
concept of the collection, marked by sophisticated looks 
in which the contemporary design results in cosmopolitan 
accessories where Diesel DNA is clear to see.

In the year in which it commemorates its 40th anniversary, 
Pepe Jeans divides the autumn/winter collection into 
ranges of very different characteristics.
While the Cool Boho reinterprets the bohemian look with 
ethnic and floral patterns and chunky knit, the Portobello 
pieces channel the grunge style, using oversized t-shirts 
combined with skinny jeans. The fun interpretation of 
London classics such as the trench coat features in the 
Brit Chic range, while the Warhol range uses images of 
Andy Warhol to create clothing and accessories in bright 
colours, and the 73 range presents the rock chic look.
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Em parceria com a icónica marca Globe-Trotter, o 
designer londrino Christopher Jenner desenhou 
a sua primeira peça de bagagem, pensada para a 
comunidade de designers e arquitetos.
Com uma estrutura em fibra de carbono e duplo 
acolchoado em couro e ganga, ArchiTube é uma 
cápsula que acolhe cuidadosamente as criações 
mais importantes.  
Lançado em novembro, o ArchiTube protege 
a relação emocional dos criativos com os 
seus trabalhos, propondo-lhes uma mala 
contemporânea e segura para os transportar.

In partnership with the iconic brand Globe-Trotter, 
London designer Christopher Jenner has designed 
his first piece of luggage, intended for the 
designer and architect community.
With a carbon fibre structure, double quilted with 
leather and denim, the ArchiTube is a capsule that 
carefully holds the most important of creations.
Launched in November, the ArchiTube protects 
the emotional relationship of artists with their 
work, offering them a contemporary and secure 
bag in which to transport them.

cHristoPHer jenner
Carga Preciosa 
Precious Load

Recorrendo a quartzo rutilado e pedras naturais, 
o artista italiano Franco Pianegonda lançou uma 
coleção de joias que homenageiam o poder na 
Mãe Natureza e procuram inspirar as mulheres 
que as usarem. 
Com a Nature’s Power, Pianegonda volta a utilizar 
pedras preciosas da Amazónia para realçar a 
misteriosa sensualidade feminina, por acreditar 
que estas refletam na perfeição o poder da 
mulher contemporânea que expressa sem 
receios a sua ambição. 

using rutilated quartz and natural stones, 
Italian artist Franco Pianegonda has launched 
a jewellery collection that pays tribute to the 
power of Mother Nature and aims to inspire 
the women who wear its pieces.
With Nature’s Power, Pianegonda once again 
uses precious stones from the Amazon to 
highlight mysterious feminine sensuality, in 
the belief that these perfectly reflect the 
power of contemporary women, who are not 
afraid to express their ambition. 

franco Pianegonda 
O Poder da Natureza 
The Power of Nature
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A essência do estilo italiano está presente em cada elemento da 
coleção masculina Pedro del Hierro. Redefinindo a elegância da moda 
masculina, a marca inspira-se na finezza de Milão para criar peças de 
linhas precisas e simples e propor soluções variadas para o quotidiano 
do homem contemporâneo, apresentando cachecóis, sacos de viagem 
e capas para tablets de look sofisticado.

The essence of Italian style is present in every item of the Pedro del 
Hierro men’s collection. Redefining elegance in men’s fashion, the 
brand finds its inspiration in the finezza of Milan to create pieces with 
precise and simple lines and to offer varied solutions for the everyday 
of contemporary man, presenting sophisticated looking scarves, 
travel bags and tablet covers.

Capas para tablets e carteiras para documentos são alguns 
dos acessórios para homem propostos pela ugg para a nova 
coleção outono-inverno. Apostando sempre em peças feitas 
em pele de ovelha, a marca inspirou-se em duas tendências: a 
Exposed-Sheepskin, que realça a exuberância da matéria prima e 
consegue um glamour natural graças ao uso da pele invertida, e a 
Vintage Americana, que consegue um efeito intemporal graças a 
apontamentos metálicos em pele macia. 

Covers for tablets and document holders are some of the men’s 
accessories offer by ugg for the new autumn-winter collection. 
Always focusing on pieces made of sheepskin, the brand had 
found inspiration in two trends: the Exposed-Sheepskin, which 
highlights the exuberance of the prime material and achieves a 
natural glamour thanks to the use of inverted skin, and the Vintage 
Americana, which pulls off a timeless effect thanks to the metallic 
detailing in soft skin.

Pedro del Hierro
Contemporâneo
Contemporary

ugg
Intemporal
Timeless
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Blending the performance of a sports car with 
the fuel consumption of a small car, the BMW i8 
is the ideal combination between responsibility 
and driving pleasure. A glimpse of the future, 
this impressive BMW is the fruit of heightened 
efficiency and sustainability, without penalising 
dynamics or sporting presence.
Combining the advantages of electric mobility 
with innovative engine technology, this Plug-In 
hybrid offers an unforgettable dynamic driving 
experience, with lowered consumption levels and 
CO2 emissions.
Equipped with an electric driving mode designed 
for urban journeys, beyond the city the BMW i8 
boasts sports performance that is as exciting 
as it is efficient, given the support provided by 
the electric motor to increase power in the 
petrol engine.

Aliando as prestações de um desportivo ao 
consumo de um automóvel pequeno, o BMW i8 
é a combinação ideal entre responsabilidade e 
prazer de condução. um vislumbre do futuro, este 
impressionante BMW é fruto de uma elevada 
eficiência e sustentabilidade, sem nunca penalizar 
a dinâmica nem a presença desportiva. 
Reunindo as vantagens da mobilidade elétrica 
com a inovadora tecnologia de motores, este 
híbrido Plug In oferece uma experiência de 
condução dinâmica inesquecível, com reduzidos 
níveis de consumo e emissões de CO2. 
Equipado com um modo de condução elétrica 
apropriado para as deslocações urbanas, fora da 
cidade o BMW i8 tem um desempenho desportivo 
simultaneamente entusiasmante e eficiente, 
dado o apoio conferido pelo motor elétrico para 
o aumento de potência do motor a gasolina. 

Bmw i8
Desportivo do Futuro
Sports Car of the Future
˙estela ataíde Texto Text ˙BmW Fotografia Photography
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˙Modelo ˙Model
Bmw i8

˙Marca ˙Brand 
Bmw

˙Origem ˙Origin
alemanha / germany

A abordagem sustentável da linha BMW i vai 
muito além das prestações, incluindo ainda a 
utilização abrangente de materiais reciclados, 
matérias-primas renováveis e materiais 
naturalmente tratados, bem como métodos 
de produção extremamente eficientes. 
Este conceito global torna o BMW i8 no 
desportivo mais progressista do mercado, 
um automóvel cativante que oferece em igual 
medida performances impressionantes, prazer 
de condução e sustentabilidade. 

The sustainable approach of the BMW i range 
goes way beyond performance, and also includes 
the wide-ranging use of recycled materials, 
renewable prime materials and naturally 
treated materials, as well as extremely efficient 
production methods.
This overall concept turns the BMW i8 into the 
most progressive sports car on the market, a 
captivating motor vehicle that offers impressive 
performance, driving pleasure and sustainability 
in equal measure.

ducati diavel 
Diabólica ˙ Devilish
˙estela ataíde Texto Text ˙ducati Fotografia Photography

Lançada em 2010, a Ducati Diavel destacou-se 
imediatamente no mercado pela sua performance 
desportiva e ainda assim confortável. Em 2013, a versão 
Ducati Diavel Carbon veio acrescentar ao desempenho 
irrepreensível a sofisticação exclusiva do carbono.
Com 162 cv de força, a Diavel Carbon está equipada 
com detalhes em carbono vermelho que refletem bem 
as prestações diabólicas deste modelo de presença 
dominante e poderosa. 

Launched in 2010, the Ducati Diavel immediately 
stood out in the market for its sporty yet comfortable 
performance. In 2013, the Ducati Diavel Carbon version 
saw the exclusive sophistication of carbon added to 
impeccable performance.
With power of 162 bhp, the Diavel Carbon is fitted with red 
carbon detailing, which reflects the devilish performance 
of this model, with its dominant and powerful presence.
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sPyker B6 venator 
sPyder concePt 
Voar em Terra ˙ Flying on Earth
˙estela ataíde Texto Text ˙spyker Fotografia Photography

audi sPort 
Quattro concePt
Digno Sucessor ˙ Worthy Successor
˙estela ataíde Texto Text ˙audi Fotografia Photography

Foi no 30º aniversário do lendário Sport Quattro que 
a Audi apresentou, no Frankfurt Motor Show 2013, o 
impressionante Sport Quattro Concept, que combina 
a energia inspiradora de um modelo legendário com a 
eficiência do século XXI. 
O histórico automóvel surge assim renascido num híbrido 
equipado com 700 cv de potência, prometendo ir dos 0 
aos 100 km/h em 3,7 segundos e alcançar uma velocidade 
máxima de 305 km/h. 
Com três modos de condução disponíveis – elétrico, híbrido 
e sport –, o Sport Quattro Concept apresenta-se como um 
merecedor sucessor do modelo histórico lançado em 1983. 

Audi chose the 30th anniversary of the legendary Sport 
Quattro to unveil, at the Frankfurt Motor Show 2013, the 
impressive Sport Quattro Concept, which combines the 
inspiring energy of a legendary model with the efficiency 
of the 21st century.
The historic motor vehicle thus appears reborn in a hybrid 
fitted with 700 bhp, which promises to accelerate from 
0 to 100 km/h in 3.7 seconds and to reach a top speed 
of 305 km/h.
With three driving models available – electric, hybrid and 
sport –, the Sport Quattro Concept appears a worthy 
successor to the historic model launched in 1983.

O novo descapotável desportivo da holandesa Spyker, 
criadora de automóveis meticulosamente construídos 
à mão, dá continuidade às linhas de inspiração 
aeronáutica que remetem para a história da marca 
na construção de aeronaves. 
Desenhado pelo diretor executivo, Victor R. Muller, o 
surpreendente Spyker B6 Venator Spyder Concept 
combina linhas vintage com prestações impecáveis.  
O exclusivo descapotável de luxo entrará em produção 
no final de 2014 para mercados chave da Europa, Médio 
Oriente, Ásia Pacífico e Índia, seguindo-se os Estados 
unidos da América em 2015. 

The new sports convertible from Holland’s Spyker, creator 
of meticulously handcrafted motor vehicles, provides 
continuity to the aeronautics inspired lines that speak 
of the brand’s history in the construction of aircraft.
Designed by the executive director Victor R. Muller, the 
amazing Spyker B6 Venator Spyder Concept combines 
vintage lines with impeccable performance.
The exclusive luxury convertible will start to be made at 
the end of 2014 for the key markets of Europe, the Middle 
East, Pacific Asia and India, before heading to the united 
States of America in 2015.
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smart fourjoy
Citadino Vezes Quatro ˙ City Times Four
˙estela ataíde Texto Text ˙daimler Fotografia Photography

O Smart Fourjoy vem provar que o conceito 
de quatro lugares também se coaduna com a 
experiência Smart, urbana e descomplicada. 
O compacto estudo lançado pela marca é o 
precursor de uma nova geração Smart: sem 
portas, sem vidro traseiro e com um tejadilho 
aberto, dispensa tudo o que é acessório, 
oferecendo simultaneamente uma visão 
ilimitada dos interiores futuristas, que acolhem 
confortavelmente quatro pessoas. 
Com as suas dimensões compactas, o Fourjoy 
tem a agilidade típica da marca, transferindo 
na perfeição o prazer de condução do Smart 
Fortwo para um compacto com mais dois lugares, 
revelando muito sobre o automóvel de quatro 
lugares que será lançado no final de 2014. 

The Smart Fourjoy goes to prove that the 
concept of four seats also fits well with the 
urban, uncomplicated Smart experience.
The compact study launched by the brand 
is the precursor of a new Smart generation: 
without doors, without a rear windscreen and 
with an open roof, it does without anything 
that is not needed, while offering an unlimited 
vision of futurist interiors, which comfortably 
accommodate four people.
With its reduced dimensions, the Fourjoy has the 
agility typical of the brand, perfectly transferring 
the driving pleasure of the Smart Fortwo to a 
compact vehicle with two extra seats, revealing 
a great deal about the four-seater vehicle that 
will be launched at the end of 2014.
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Peso Pluma
Featherweight
˙estela ataíde Texto Text ˙Vuhl Fotografia Photography

Com apenas 725 kg, o desportivo ultra leve Vuhl 05 
permite saborear sem reservas o prazer da velocidade 
em pista. Equipado com um motor Ford Ecobost  2.0 
turbo com 285 cv de potência, é capaz de atingir os 100 
km/h em apenas 3,7 segundos e alcança uma velocidade 
máxima de 245 km/h. 
As primeiras unidades do Vuhl 05 deverão chegar ao 
mercado na primavera de 2014 e, embora inicialmente seja 
distribuído apenas no Reino unido e América do Norte, 
o objetivo da marca é que venha a estar disponível em 
outros países europeus e mercados chave como a China 
e o Médio Oriente. 

Weighing in at just 725kg, the Vuhl 05 ultra light sports 
car allows you to wholeheartedly savour the pleasure of 
racetrack speed. Fitted with a Ford Ecobost 2.0 turbo, 285 
bhp engine, it is capable of accelerating to 100 km/h in just 
3.7 seconds and of reaching a top speed of 245 km/h.
The first examples of the Vuhl 05 should reach the market 
in the spring of 2014 and, despite initially only being 
available in the uK and the uSA, the aim of the brand is to 
expand availability to other European countries and key 
markets such as China and the Middle East.  

vuHl 05
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skytran
Fintar o Trânsito ˙ Traffic Dodging
˙estela ataíde Texto Text ˙image courtesy of www.skytran.us Fotografia Photography

Ideal para cidades super populosas como Nova Deli, 
Paris ou Nova Iorque, onde o trânsito caótico dificulta 
as deslocações, o SkyTran é a resposta dos engenheiros 
da NASA e da empresa SkyTran para a movimentação de 
pessoas e mercadorias de forma mais rápida e conveniente. 
Com vantagens significativas em comparação com 
os transportes públicos tradicionais, este sistema 
revolucionário recorre a engenharia testada e comprovada 
para oferecer uma solução de transporte que proporciona 
uma experiência de viagem rápida, segura e tranquila. 
Composto por vários veículos, transportando cada um 
apenas dois utilizadores, o SkyTran é quase um meio de 
transporte privado, visto que cada veículo apenas pára 

Ideal for super populated cities such as New Delhi, Paris or 
New York, where the chaotic traffic hinders movement, the 
SkyTran is the solution from NASA engineers and from the 
company SkyTran for moving people and goods quickly 
and conveniently.
With major advantages over traditional public transport, 
this revolutionary system uses tried and tested 
engineering to offer a transport solution that provides a 
quick, safe and peaceful travel experience.
Made up of several vehicles, each transporting just two 
users, the SkyTran is almost a private mode of transport, 
seeing as each vehicle only stops at the destination 
chosen by the passengers, with no stops on the way. 

no destino escolhido pelos passageiros, sem paragens 
intermédias. A conveniência é outro ponto forte do 
SkyTran, que não circula em horários estipulados – os 
passageiros podem embarcar num veículo disponível no 
momento ou requisitar um através do computador, tablet 
ou smartphone.
Ao contrário dos transportes atuais, o sistema de levitação 
magnética do SkyTran pode ser facilmente alimentado por 
fontes de energia limpas, como a solar ou eólica, tornando-o 
num sistema de transporte ecológico, o que representa uma 
vantagem adicional para a potencial instalação nas grandes 
metrópoles mundiais. 

Convenience is another strong point of the SkyTran, which 
does follow stipulated timetables – passengers can board 
a vehicle available at the time, or request one through their 
computer, tablet or smartphone.
unlike current transport methods, the magnetic levitation 
system of the SkyTran can easily be fuelled through clean 
energy sources, such as solar or wind energy, making it an 
ecological transport system, which represents an additional 
advantage for its potential installation in the world’s 
mega cities.
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flaris lar 1
Proposta Polaca 
Polish Proposal
˙estela ataíde Texto Text ˙flaris Fotografia Photography

Construído pela empresa Metal-Master, o jato Flaris 
Lar 1 é fruto do trabalho de uma equipa de investigação 
e desenvolvimento liderada por Rafał Ładziń ski, diretor 
do projeto Flaris, que o descreve como «uma estrutura 
inovadora à escala mundial».
Com chegada ao mercado prevista para 2014, o Flaris 
Lar 1 recorre à mais recente tecnologia de carbono 
pré-impregnado, que o torna excecionalmente 
resistente e leve. 
Além da leveza, que resulta num menor consumo de 
combustível, o jato polaco conta com o argumento extra 
de poder aterrar em pequenas pistas, o que lhe permite 
evitar grandes aeroportos e deixar os seus passageiros 
mais próximos do seu destino. 

Built by the company Metal-Master, the Flaris Lar 1 jet 
is the fruit of work done by a research and development 
team headed by Rafał Ładziń ski, director of the Floris 
project, which he describes as «an innovative structure 
on a world level».
Due to reach the market in 2014, the Flaris Lar 1 uses 
the very latest pre-impregnated carbon fibre technology, 
which makes it very tough and light. 
In addition to being light, which lowers fuel consumption, 
the Polish jet also benefits from being able to land on 
shorter runways, allowing it to avoid major airports and 
to bring its passengers closer to their destination.
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Foi a necessidade de descobrir e explorar 
novos mundos que levou o Homem a construir 
embarcações para se aventurar pelas águas em 
busca de novas culturas. Este instinto primário 
de partir à descoberta é o que, nos dias de hoje, 
impulsiona Alessandro Pannone a imaginar e 
desenhar novos iates, como o Gemini 60M.
Caracterizando-se pelas suas formas elegantes 
e pela proporção harmoniosa de todos os seus 
elementos, o novo mega iate da Pannone 
Architetti surgiu da intenção de apresentar uma 
embarcação contemporânea cujas linhas clássicas 
se mantivessem atuais com o passar dos tempos. 

It was the need to discover and explore new 
worlds that led man to build vessels to venture 
out across the waters in search of new cultures. 
This primitive instinct to head off in search 
of something is what now causes Alessandro 
Pannone to think up and design new yachts, 
such as the Gemini 60M.
Characterised by its elegant lines and the 
harmonious proportion of all its elements, 
the new mega yacht from Pannone Architetti 
came about from the intention to present a 
contemporary vessel featuring classic lines 
that resist the passing of time. 

gemini 60m
Explorar os Mares ˙ Exploring the Seas
˙estela ataíde Texto Text ˙pannone architetti Fotografia Photography
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Arte no Rio ˙ Art on the River
˙estela ataíde Texto Text ˙heatherwick studio Fotografia Photography

No contexto do Estuário, um inovador projeto que fomentou 
a criação de obras de arte ao longo das margens do rio Loire, 
em França, o Heatherwick Studio propôs uma embarcação 
que poderá reforçar as ligações entre as cidades de Nantes 
e Saint-Nazaire.
Transportando no máximo 200 passageiros, o protótipo do 
estúdio oferece-lhes a possibilidade de olharem em todas 
as direções, o que incentiva a apreciação das obras de arte 
existentes ao longo das margens.  

In the context of Estuaire, an innovative project promoting 
the creation of works of art along the banks of the River 
Loire, in France, the Heatherwick Studio proposes a vessel 
that can strengthen the ties between the cities of Nantes 
and Saint-Nazaire.
Transporting a maximum of 200 passengers, the design 
studio’s prototype offers them the possibility to look out in 
every direction, encouraging the appreciation of the works 
of art found along the banks.

˙Modelo ˙Model
gemini 60m 

˙Marca ˙Brand 
pannone architetti

˙Origem ˙Origin
itália / italy

Equipado com todos os recursos atualmente 
disponíveis para iates desta dimensão, o luxuoso 
protótipo apresentado por Pannone contra balança 
o exterior arrojado com uma organização interior 
clássica, onde as duas cabines dos proprietários 
são aspetos centrais, estando ambas equipadas 
com enormes terraços, salas de massagens, 
ginásio e sauna. 
Com 60 metros e equipado com pista para 
aterragem de helicóptero, o protótipo Gemini 
60M é ideal para proprietários que pretendem 
chegar ao seu refúgio do mar a partir de qualquer 
local, podendo zarpar a qualquer momento, livres 
para explorar novos territórios.  

Equipped with every convenience available 
to yachts of this size nowadays, the 
luxury prototype presented by Pannone 
counterbalances the daring exterior with a 
classic interior layout, where the two owners’ 
cabins are central aspects, and both feature 
enormous terraces, massage rooms, gym 
and sauna.
60 metres long and featuring a helipad, the 
Gemini 60M prototype is ideal for owners who 
want to get to their sea haven from any place, 
ready to set sail at any moment, free to explore 
new territories. 

river Boat concePt
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oyster 115
Veleiro Exclusivo ˙ Exclusive Sailboat
˙estela ataíde Texto Text ˙© copyright oyster yachts Fotografia Photography

Criado especialmente a pedido de um proprietário, o super 
exclusivo Oyster 115 é um veleiro único, pensado em 
parceria entre a Oyster e a Humphreys Yacht Design.
Atualmente em desenvolvimento no Reino unido, esta 
embarcação sem igual, que deverá estar terminada em 
2017, resulta da experiência e conhecimento das equipas 
de ambas as empresas. 
Oferecendo acomodação para 10 a 14 pessoas, o Oyster 
115 está equipado com uma generosa master suite e 
quatro cabines para convidados, além de uma quinta cabine 
destinada a acolher e entreter crianças, onde os beliches 
podem ser arrumados para transformar o espaço numa sala 
de jogos. Finalmente, o veleiro tem ainda instalações para 
seis tripulantes e a cabine dupla do capitão pode também 
ser usada como acomodação suplementar para convidados.

Os interiores são discretamente modernos e acolhedores, 
reinando sempre que possível a luz natural, em parte 
devido à aposta em portas deslizantes, que originam um 
sentimento de inexistência de barreiras entre as áreas 
interiores e exteriores. 
Com um casco poderoso, o Oyster 115 é um emocionante 
projeto de personalização, que pretende oferecer ao 
proprietário e seus convidados elevados níveis de conforto 
durante longas viagens e espaços de convívio agradáveis 
para passeios costeiros. 

Created especially at the request of an owner, the super 
exclusive Oyster 115 is a unique sailboat, jointly designed 
by Oyster and Humphreys Yacht Design.
Currently being developed in the united Kingdom, this vessel 
like no other, which is due for completion in 2017, is the 
result of the experience and knowhow of the teams of 
both companies.
Offering accommodation for ten to 14 people, the Oyster 
115 features a generous master suite and four cabins for 
guests, in addition to a cabin designed for accommodating 
and entertaining children, in which the bunks can be put 
away to transform the space into a games room. Finally, the 
sailboat also has facilities for six crew members, and the 
double cabin for the captain can also be used as additional 
accommodation for guests.

The interiors are discreetly modern and cosy, with natural 
light in charge whenever possible, partly through the use of 
sliding doors, which brings about a feeling of lack of barriers 
between the inside and out.
With its powerful hull, the Oyster 115 is an exciting 
customisation project, which aims to offer the owner and 
his guests high levels of comfort during long voyages and 
pleasant spaces for socialising on coastal trips.
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oxygène air 77
Eficiência Discreta ˙ Discreet Efficiency
˙estela ataíde Texto Text ˙oxygène yachts Fotografia Photography

Criado a partir de um design decididamente inovador, o 
poderoso AIR 77 resulta do trabalho conjunto de Frédéric 
Sarfati, no design, e Raphaël Krepser na produção.
Apresentado pela Oxygène Yachts no Cannes Boat Show 
2013, este excecional catamarã funde-se com o ambiente 
que o rodeia e disponibiliza 280 m2 de espaço habitável. 
Surpreendentemente discreto para uma embarcação do seu 
tamanho, nada no AIR 77 é ostentação. Decidido a ter a 
discrição como critério, o designer apostou em linhas ultra 
simples, mas extremamente eficientes em mares revoltos, 
e numa harmoniosa super estrutura em vidro e carbono. 
Esta abordagem discreta reflete-se também na escolha dos 
motores: apenas 2x260 cv, para uma velocidade máxima 
intencionalmente limitada a 20 nós. 

Created from a decidedly innovative design, the powerful 
AIR 77 is the result of joint efforts from Frédéric Sarfati,
in design, and Raphaël Kresper in production.
Presented by Oxygène Yachts at the Cannes Boat 
Show 2013, this exceptional catamaran blends into its 
surroundings, while featuring 280 sqm of living space.
Surprisingly discreet for a vessel of its size, there is nothing 
showy about the AIR 77. Having decided to make discretion 
his watchword, the designer has focused on ultra simple 
lines that are nonetheless extremely efficient in rough seas, 
and on a harmonious superstructure in glass and carbon. 
This discreet approach is also reflected in the choice of 
motors: just 2x260 hp, for a top speed intentionally 
limited to 20 knots.
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Numa altura em que a grande maioria dos novos iates 
seguem a mesma estrutura tradicional, uma colaboração 
entre a Yacht Island Design e a BMT Nigel Gee apresenta 
uma visão totalmente avant-garde e revolucionária.
uma verdadeira obra de arte arquitetónica e de engenharia, 
o visionário projeto Utopia não é um mero meio de 
transporte, mas um local para se estar. 
Com uma dimensão incrível de 100 metros de comprimento 
por 100 de largura, esta ilha imensa espalha-se em longo 
de 11 conveses, oferecendo espaço equivalente aos navios 
de cruzeiro dos dias de hoje e podendo albergar todas 
as comodidades necessárias, do comércio à 
restauração e entretenimento. 

At a time in which the vast majority of new yachts stick 
to the same traditional structure, a joint venture between 
Yacht Island Design and BMT Nigel Gee has resulted in a 
totally avant-garde and revolutionary vision.
A veritable architectural and engineering work of art, 
the visionary project Utopia, is more than simply a means 
of transport – it is a place to be.
With incredible dimensions, 100 metres long and 100 
wide, this immense island develops over 11 decks, 
offering space that rivals today’s cruise ships and can 
house every convenience necessary, from shopping 
to restaurants and entertainment. 

Visão do Futuro ˙ Vision of the Future
˙estela ataíde Texto Text ˙yacht island design Fotografia Photography
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eya
mobilidade na projeção
Projection Mobility 

Considerando as necessidades atuais do mundo dos negócios, onde 
a mobilidade é essencial, a Entwurfreich desenhou um projetor 
compacto desenvolvido para facilitar as apresentações profissionais.
Sendo facilmente conectado a outros equipamentos móveis como 
smartphones e tablets, o projetor EYA tem dois modos de utilização 
distintos: modo inativo, para quando está a ser transportado, e o 
modo ativo, que é ativado para iniciar uma apresentação com um 
simples toque na superfície superior.

Taking into consideration the current needs in the business world, 
where mobility is essential, Entwurfreich has designed a compact 
projector developed to make professional presentations that little 
bit easier.
Easily connected to other mobile devices, such as smartphones and 
tablets, the EYA projector has two different modes: inactive mode, 
for when it is being transported and active mode, which is activated 
to begin a presentation with a simple touch on the upper part.  

atom
pedalar energia 
Pedalling Energy

Desenhado pela empresa de acessórios Siva Cycle, o 
gerador de energia Atom é a resposta às necessidades 
de ciclistas apaixonados por tecnologia e preocupados 
com o ambiente. 
Concebido para recarregar a bateria de dispositivos 
móveis com entrada uSB, o Atom, cujo peso total é 
de apenas 300 gramas, é facilmente montado na 
roda traseira de bicicletas de tamanho standard, 
acumulando energia através das pedaladas do 
seu utilizador. 

Designed by accessory company Siva Cycle, the Atom 
energy generator is the answer to the requirements of 
cyclists who love technology and are concerned about 
the environment.
Designed to recharge the battery of mobile devices 
with a uSB port, the Atom, which weighs no more than 
300 grams, fits easily on to the rear wheel of standard 
size bikes, accumulating energy through the rider’s 
pedal power.
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monsieur 
Barman robótico
Robotic Barman

Prometendo transformar a experiência social de beber um 
cocktail, o barman robótico Monsieur foi desenhado para 
ser instalado em restaurantes, bares e hotéis. 
Contendo oito recipientes para líquidos, o Monsieur pode 
ser carregado com qualquer bebida, sendo que cada 
proprietário pode criar um menu de misturas que reflita 
o ambiente do seu espaço. 
De utilização intuitiva, este barman robótico é controlado 
através de um interface com sistema Android, que indica 
aos funcionários quando algum dos ingredientes está a 
prestes a terminar, enviando-lhes mesmo uma lista do 
que é necessário comprar. 

Promising to transform the social experience of drinking 
a cocktail, the robotic barman Monsieur has been designed 
to be installed in restaurants, bars and hotels.
Featuring eight containers for liquids, the Monsieur can be 
filled with any kind of drink, while each owner can create a 
menu of blends that reflects the setting.
Intuitive to use, this robotic barman is controlled through 
an interface that uses the Android system, which lets bar 
workers know when a certain ingredient is about to run out, 
and even sending them a shopping list of what they need.

nismo wactH concePt
condução do futuro
Future Driving

Depois do lançamento, no início do ano, do Nismo Lab, 
um laboratório móvel equipado com as mais avançadas 
ferramentas de treino biométrico, usado no apoio aos 
pilotos Nissan Nismo durante as competições, a Nissan 
apresentou, no Frankfurt Motor Show, o Nismo 
Watch Concept.
Com o intuito de colocar ao alcance dos proprietários 
de automóveis da gama Nismo as ferramentas 
do Nismo Lab, a marca japonesa desenhou este 
smartwatch, que liga o condutor ao seu automóvel 
e apresenta, em tempo real, dados biométricos que 
melhoram a eficiência do utilizador e a sua prestação. 

Following the launch, at the start of the year, of the 
Nismo Lab, a mobile laboratory fitted with the most 
advanced biometric training tools, used to support 
Nissan Nismo drivers during competitions, Nissan 
presented the Nismo Watch Concept at the Frankfort 
Motor Show.
With the aim of bringing the tools of the Nismo Lab 
within the grasp of owners of vehicles from the Nismo 
range, the Japanese manufacturer has designed this 
smartwatch, which connects the driver to the car and 
presents, in real time, biometric data that improves the 
efficiency of the user and his/her performance.
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PHiliPs m1x-dj
animação portátil 
Portable Entertainment

A Philips e o DJ e produtor musical holandês Armin van Buuran uniram-se para 
criar um sistema de mistura que combina design elegante com um interface 
intuitivo e tecnologia inovadora.
Otimizado para iPad® e compatível com iPhone 5®, o Philips M1X-DJ inclui um 
sistema de conexão Apple Lightning e conectividade wireless Bluetooth®, 
funcionando na perfeição com a aplicação djay 2, da Algoriddim. 
Armin van Buuran acredita que uma das grandes vantagens do M1X-DJ, 
que está disponível nas lojas a partir de novembro, é o facto de ser 
portátil, podendo animar ambientes em qualquer local.

Philips and Dutch DJ and music producer Armin van Buuran have 
joined forces to create a mixing system that combines elegant 
design with an intuitive interface and innovative technology.
Optimised for iPad® and compatible with the iPhone 5®, the 
Philips M1X-DJ  includes an Apple Lightning connection system 
and Bluetooth® wireless connectivity, while working perfectly 
with the application djay 2, by Algoriddim.
Armin van Buuran believes that one of the major 
advantages of the M1X-DJ, which is available in shops from 
November, is the fact that it is portable, and is able to 
bring to life to any venue. 
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Com qualidades inigualáveis, este material único tem 
características que até hoje nenhum outro criado 
pelo Homem conseguiu ultrapassar. Muito leve, 
impermeável a líquidos e gazes e muito resistente 
ao atrito, a cortiça é acima de tudo 100% natural, 
reciclável, reutilizável e renovável, apresentando-se 
como a matéria-prima de eleição numa sociedade onde 
é crescente a procura de opções ambientalmente 
inteligentes. 
Como o maior produtor e exportador mundial de 
cortiça, Portugal tem liderado o mercado internacional, 
fornecendo cortiça em forma de rolhas e como material 
de construção para diversos países. Com uma produção 
de 100 mil toneladas em 2010, de acordo com o 
Anuário APCOR (Associação Portuguesa da Cortiça) 
2013, o país tem alargado cada vez mais a aplicação 
desta matéria-prima a uma variedade de produtos 
cada vez mais ampla. 

With unrivalled qualities, this unique material boasts 
properties that to this day no manmade material has 
managed to surpass. Very light, impermeable to liquids 
and gases, and highly resistant to abrasion, cork is 
above all else 100% natural, recyclable, reusable and 
renewable, making it the prime material of choice in a 
society in which environmentally intelligent options 
are in growing demand. 
As the world’s largest producer and exporter of cork, 
Portugal has led the international market, supplying 
cork in the form of cork stoppers and as a building 
material to many countries. With a production of 
100,000 tons in 2010, according to the 2013 APCOR 
(Portuguese Cork Association) annual report, the 
country has extended the application of this prime 
material to a growing variety of products.
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* PELCOR

* THE CORK TREE

Ainda que as rolhas continuem a liderar as 
exportações de cortiça, assumindo 68,4% do 
total, a Corkdesign é o exemplo vivo de que nem 
só deste produto vive o negócio. Há 26 anos no 
mercado a trabalhar esta matéria-prima, a empresa 
portuguesa nunca produziu rolhas, tendo sido 
inovadora ao nível da fabricação do tecido da 
cortiça em Portugal. Joana Brandão Neves, diretora 
de marketing da Corkdesign, explica que os clientes 
se surpreendem com «a variedade de produtos que 
se podem fazer com um material como a cortiça», 
dando ainda muita importância à sua 
componente ecológica.
É precisamente por se tratar de um material green, 
a somar à sua versatilidade e mais valias técnicas, 
que a cortiça tem conquistado os mercados 
internacionais, facto sentido por Nuno Nascimento, 

Although cork stoppers continue to top the list of 
cork exports, with 68.4% of the total, Corkdesign is 
living proof of how the industry survives off much 
more than this. 26 years in the market working 
with this prime material, the Portuguese company 
has never produced cork stoppers, and instead 
has proved innovative in terms of producing cork 
fabric in Portugal. Joana Brandão Neves, marketing 
director at Corkdesign, explains that customers 
are amazed at «the variety of products that can 
be made with a material such as cork», while giving 
great importance to its ecological nature.
It is precisely because it is a green material, in 
addition to its versatility and technical attributes, 
that cork has conquered international markets, a 
fact felt by Nuno Nascimento, CEO of The Cork 
Tree, a Portuguese company dedicated to creating 

* ARTELuSA

*GONçALO CAMPOS
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* CELSuS

CEO da The Cork Tree, empresa portuguesa que se 
dedica a criar acessórios de golfe em pele de cortiça, 
para quem o cunho ecológico deste material é uma 
vantagem inegável. 
Referência nacional e internacional, a Corticeira 
Amorim teve no lançamento da linha MATERIA – 
Cork by Amorim uma primeira iniciativa que visava 
introduzir uma perceção contemporânea da cortiça. 
Carlos Jesus, diretor de comunicação e marketing da 
empresa, acredita mesmo que «a coleção MATERIA 
foi determinante na disseminação da cortiça como 
material de eleição do século XXI, funcionando como 
um género de agente ‘provocador’, que despertou a 
comunidade de designers para a versatilidade estética 
da cortiça e as suas inúmeras valências neste campo». 
Embora faça questão de distinguir a relevância 
em termos de volume de negócios dos produtos 
considerados mais tradicionais – rolhas e pavimentos 
–, Carlos Jesus nota que os setores do design e da 
arquitetura têm contribuído para a notoriedade 
sem precedentes que a cortiça tem sentido, 
nomeadamente junto da comunidade criativa. 

golf accessories in cork leather, and for whom 
the ecological aspect of this material is an 
undeniable advantage.
Well known name at home and abroad, Corticeira 
Amorim’s launch of its MATERIA – Cork by Amorim 
range saw its first foray into aiming to introduce 
a contemporary vision of cork. Carlos Jesus, the 
company’s communication and marketing director also 
believes that «the MATERIA collection was decisive 
is spreading the notion of cork as the material of 
choice for the 21st century, working as a kind of 
catalyst, making the designer community aware of 
the aesthetic versatility of cork and its many qualities 
in this field».
Although he insists on stressing the importance 
in terms of turnover of products considered more 
traditional – cork stoppers and flooring  –, Carlos Jesus 
notes that the design and architecture sectors have 
contributed to the unprecedented high profile that 
cork has enjoyed, especially in the creative community.
Ever attentive to new materials, Vista Alegre Atlantis 
has also decided to introduce cork into its products, 

Sempre atenta a novos materiais, também a Vista Alegre 
Atlantis decidiu introduzir a cortiça nos seus produtos, 
lançando a coleção DESU. Nuno Barra, diretor de marketing 
da empresa, explica que «a criação de uma coleção com a 
utilização de cortiça é uma forma de homenagear o país e 
os produtores de cortiça». 
Igualmente empenhado em criar «um produto tipicamente 
nacional», também o jovem designer Celsus desenhou 
uma prancha de surf feita com cortiça, um material que 
«além de oferecer uma nova estética ao produto, confere 
maior resistência à prancha e contribui para a absorção da 
trepidação causada pelas ondas na prática do surf». 
Embora realce que o despertar para a cortiça não é 
recente, Joaquim Lima, diretor geral da APCOR, nota que 
«há cada vez mais empresas a estabelecer parcerias com 
designers para a criação de produtos e há também cada 
vez mais designers a interessarem-se por este material». 
As marcas AROuNDtheTREE, Pelcor, Artelusa e o designer 
Gonçalo Campos são alguns nomes nacionais que 
recorreram à cortiça para desenvolver as mais variadas 
peças de design, de mobiliário a acessórios de moda 
ou de escritório. 

launching the DESU collection. Nuno Barra, the company’s 
marketing director, explains that «the creation of a 
collection that features cork is a way of paying tribute 
to the country and to cork producers».
Equally committed to creating «a typically national 
product», young designer Celsus has designed a surfboard 
made out of cork, a material that «in addition to offering 
new looks to the product, affords greater resistance to 
the board and helps absorb the trembling caused by the 
waves when surfing».
Despite stressing that interest in cork is nothing new, 
Joaquim Lima, managing director of APCOR, notes 
that «there are more and more companies forming 
partnerships with designers for the creation of products 
and there are also more and more designers taking an 
interest in this material». 
Brands such as AROuNDtheTREE, Pelcor, Artelusa and 
designer Gonçalo Campos are some of the national names 
that have used cork to develop the most varied of design 
pieces, furniture, and fashion and office accessories.

* VISTA ALEGRE ATLANTIS
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